
RANGE ROVER



Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben wij 
auto’s gecreëerd die grenzen verleggen. Die eigenaren uitdagen 
om nieuwe gebieden te verkennen en moeilijk terrein te overwinnen. 
Onze auto’s vormen de essentie van de ideeën van de ontwerpers 
en ingenieurs die ze hebben ontwikkeld. Met in elk model iconische, 
Britse designelementen die capaciteiten combineren met een 
evenwichtige uitstraling. Dat is de reden waarom wij grenzen blijven 
verleggen, conventies in twijfel trekken en elkaar uitdagen om 
verder te gaan. Land Rover stelt u echt in staat meer van uw wereld 
te maken, om ‘above and beyond’ te gaan.
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RANGE ROVER
De Range Rover vormt het hoogtepunt van een lange en ongeëvenaarde familielijn, en staat qua ontwerp, comfort 
en vakmanschap op eenzame hoogte. Het exterieur is al even onderscheidend als het interieur verfijnd is, en zijn 
prestaties en capaciteiten kennen geen gelijke. Omdat het comfort en de toegepaste technologie van uitzonderlijk 
hoog niveau zijn, ervaren inzittenden een intens gevoel van natuurlijke verfijning en genieten ze altijd van een 
eersteklas rijbeleving. 

De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd met opties.
De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen derhalve afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. 
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.



SUPERIEURE  
ALL-TERRAIN-CAPACITEITEN
All Wheel Drive (AWD) maakt zelfverzekerd en nauwkeurig 
offroad-rijden mogelijk. Elektronisch gestuurde luchtvering 
draagt bij aan een nog zelfverzekerder offroad-gedrag, 
waarbij u de rijhoogte van de auto desgewenst met 75 mm 
kunt verhogen. Ook geven functies als All Terrain Progress 
Control u nog meer controle over elke situatie.  
Zie pagina’s 25-27.
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MAAK KENNIS  
MET DE  
RANGE ROVER

ZET NIEUWE MAATSTAVEN 
Van het Place du Casino in Monaco tot een modderpad 
in Warwickshire, Groot-Brittannië, is de Range Rover 
altijd synoniem geweest met superieure verfijning, 
toonaangevende capaciteiten en onderscheidend 
design, uitgebeeld door unieke elementen als het 
karakteristieke zwevende dak, de doorlopende taillelijn 
en de accentlijn onderaan. 

Een nog ruimer interieur en Executive Class Seating 
achterin bieden bestuurder en passagiers het summum 
van comfort. 

Met de fluisterstille PHEV-aandrijving wordt ultieme 
verfijning gecombineerd met exceptionele efficiency. 

Om buitengewone prestaties te kunnen combineren met 
minimaal brandstofverbruik, is onze nieuwe 294 kW/400 pk 
zescilinder benzinemotor uitgerust met Mild Hybrid Electric 
Vehicle-technologie (MHEV). Deze techniek zorgt, samen met 
andere systemen, voor nog betere rijeigenschappen en een 
reductie van CO2-emissies. Zie pagina 23.

Daarnaast zorgen innovatieve technologieën,  
waaronder Driver Assist Pack, LED-koplampen en 
achterlichten, Touch Pro Duo-infotainmentsysteem, 
full-colour Head-Up Display en Terrain Response met 
zeven programma's inclusief 'Comfort'-stand, voor een 
nog luxueuzere rijbeleving.

Het was niet onze intentie om de Range Rover opnieuw te 
ontwerpen. Wij hebben hem gewoon nog beter gemaakt.

VERLICHTINGSTECHNOLOGIE
De auto is standaard uitgerust met LED-koplampen 
en -achterlichten. LED-verlichting is ontworpen om een 
autoleven lang mee te gaan, verbruikt minder energie, 
en de geproduceerde lichtkwaliteit komt sterk overeen 
met die van daglicht, waardoor rijden in het donker minder 
vermoeiend is. De innovatieve Pixel-laser LED-koplampen 
zijn de ultieme koplampoptie en verschaffen de auto een 
nog sterkere uitstraling. Zie pagina 47.

UITSTEKENDE TREKCAPACITEITEN
De Range Rover trekt moeiteloos een gewicht tot 
3.500 kg, waarbij een programma specifieke optionele 
technologieën, inclusief Advanced Tow Assist, rijden, 
manoeuvreren en parkeren met een trailer nog veel 
gemakkelijker maakt. Zie pagina 52.

AANDRIJFLIJNEN
Van kracht en puur rijplezier tot laag brandstofverbruik en 
verfijning - er zijn verschillende motoren beschikbaar voor 
de Range Rover, inclusief benzine-, diesel-, mild hybride 
en PHEV-uitvoeringen (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). 
Alle bieden Comfort- en Dynamic-programma's, zodat 
ze optimaal op uw rijwensen kunnen worden afgestemd. 
Alle motoren zijn uitgerust met Stop/Start-technologie en 
Smart Regenerative Charging. Zie pagina’s 18-23.*Alleen van toepassing op auto's met Executive Class Seating achterin.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. 
Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties 
vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover 
dealer om meer informatie.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd 
met opties.6



INTRODUCTIE

ELEGANTE ZITPLAATSEN ACHTERIN
De Range Rover is standaard uitgerust met een asymmetrisch gedeelde (60:40) 
neerklapbare achterbank met doorlaadfunctie. De optie Executive Class Seating met 
elektrisch uitklapbare middenconsole en neerklapbare zitplaatsen achterin biedt u de 
veelzijdigheid van een vijfzits interieur, met de mogelijkheid om te genieten van het extra 
comfort van vier zitplaatsen. Bovendien kunnen achterpassagiers genieten van nog meer 
comfort met functies als Extreme Passenger Seat Away en tiptoetsbediening van de 
verstelbare rugleuning. Kies de Range Rover Long Wheelbase en u geniet van 192 mm 
extra beenruimte achterin. Zie pagina’s 14-17.

NAADLOOS  
GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIE
Touch Pro Duo omvat twee 10" high-definition 
touchscreens die u optimale connectivity en 
entertainment bieden. Het systeem wordt aangevuld 
door het 12,3" Interactive Driver Display met 
configureerbare, aanraakgevoelige bedieningstoetsen 
op het stuurwiel en ons full-colour Head-Up Display 
van de tweede generatie. Zie pagina 29.

INTERIEURCOMFORT EN WELZIJN
De hoge Command Driving Position verschaft u een nog beter zicht op uw omgeving en op 
weg en verkeer voor u. De configureerbare ambianceverlichting en Enhanced Task Lighting 
vormen de perfecte aanvulling op de hoogwaardige interieurbeleving. Dankzij ionisatie van 
de interieurlucht kunnen inzittenden onder alle omstandigheden genieten van nog schonere 
ventilatielucht. Om de rijbeleving nog verfijnder te maken zorgen het dikkere glas van de 
portierruiten en de verbeterde geluidsisolatie ervoor dat dit onze stilste Range Rover ooit is. 
Zie pagina’s 13 en 48.

INTELLIGENTE VEELZIJDIGHEID
De auto tilt zijn veelzijdigheid naar een nog hoger niveau. Inzittenden beschikken 
over uitgebreide opbergmogelijkheden, zoals het diepe opbergvak in de 
middenconsole. De neerklapbare achterbank biedt u bovendien de mogelijkheid 
het interieur flexibel in te delen in overeenstemming met uw specifieke behoeften. 
En met Intelligent Seat Cargo Mode met elektrisch verstelbare rugleuningen en 
Convenience Fold met Remote Intelligent Seat Fold* kunt u het interieur moeiteloos 
naar wens indelen. De auto ver- en ontgrendelen, in- en uitstappen, en in- en uitladen 
van bagage worden vergemakkelijkt door de Activity Key, Automatic Access Height 
en Easy Loading. Met tot zeven USB-oplaadpunten, vijf 12V-aansluitingen, twee 
220V stopcontacten en 4G WiFi-hotspot kunnen alle inzittenden altijd en overal in 
verbinding blijven met de buitenwereld. Zie pagina’s 48-51.

LUXUEUZE AMBIANCE
Dankzij het sublieme en prachtig uitgevoerde interieur biedt een Range Rover luxe 
van het allerhoogste niveau. De rugleuning van de achterbank heeft nu een groter 
verstelbereik en alle zitplaatsen hebben diepere kussens gekregen voor meer 
comfort. 10" Rear Seat Entertainment (optie) met touchscreens biedt achterpassagiers 
het summum van entertainment. Verder versterken exclusieve fineersoorten en 
interieurafwerkingen het gevoel van ongeëvenaard raffinement in het interieur. 
Zie pagina’s 13-14.

De zitplaatsen zijn uitgevoerd met nieuwe kussens en tussenlagen, bekleed met zachter, soepeler leder om deze eigenschappen te optimaliseren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 7



RANGE ROVER PHEV  
(PLUG-IN HYBRID  
ELECTRIC VEHICLE)
Capaciteiten, prestaties en baanbrekende technologie vormen de essentie van elke Land Rover. 
Met elektrische aandrijving, onderdeel van onze toekomstvisie, betreden wij nu een geheel nieuw 
tijdperk. Onze allereerste PHEV-uitvoering (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) wordt aangedreven 
door onze meest innovatieve aandrijflijn tot nu toe. Een geavanceerde Ingenium benzinemotor 
zorgt in combinatie met een elektromotor voor een evenwichtige en luxueuze rijbeleving, met alle 
capaciteiten van een Range Rover1. Met een volledig opgeladen accu kan de PHEV de meeste 
stadsritten volledig elektrisch rijden. Bestuurders kunnen kiezen uit twee rijprogramma’s, al naar 
gelang hun wensen. Zie pagina’s 18-21 voor meer informatie.

Parallel Hybrid-modus (standaard rijmodus) – aandrijving door combinatie van benzinemotor 
en elektromotor. In de Parallel Hybrid-modus kan de bestuurder het opladen van de accu of 
het brandstofverbruik optimaliseren door te kiezen uit twee alternatieve beheerfuncties voor 
het opladen:

SAVE-functie – voorkomt dat de acculading tot onder het ingestelde niveau daalt

PEO-functie (Predictive Energy Optimisation) – de bestuurder activeert deze functie door 
een bestemming in het navigatiesysteem in te voeren, waarna het systeem op basis van 
hoogteverschillen in de geplande route schakelt tussen elektrische en conventionele aandrijving 
voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

EV (Electric Vehicle) modus – volledig elektrische aandrijving2.

Behalve de hierboven beschreven voordelen zijn bestuurders van PHEV-modellen in 
een toenemend aantal grote steden vrijgesteld van toegangsrestricties of het betalen 
van milieuheffingen.

1Raadpleeg de bijbehorende technische gegevens voor alle informatie over de aandrijflijn, de motorprestaties en het 
brandstofverbruik. N.B.: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen. 
De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar met de standaard velgen.  2De Parallel Hybrid-modus wordt automatisch opnieuw 
geactiveerd wanneer de bestuurder meer motorvermogen en/of -koppel vraagt dan beschikbaar is in de EV-modus, of wanneer 
de laadconditie van de accu daalt tot onder het niveau dat is benodigd om de aandrijving te handhaven.
P400e-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte. Zie pagina 50 voor meer informatie.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting 
en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Aruba, uitgevoerd met opties.

VOORVERWARMING/-KOELING VAN INTERIEUR
Om de rit nog comfortabeler te maken, kunt u voordat u instapt het interieur 
niet alleen voorverwarmen, maar ook voorkoelen zonder de motor te starten – 
dat laatste is uniek voor de PHEV-variant. Zie pagina 19.

LAGE CO2-EMISSIES1

De PHEV beschikt over onze aandrijflijn met de 
laagste CO2-emissies tot nu toe. Zie pagina 18.
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INTRODUCTIE

EV-ACTIERADIUS
De PHEV is prima in staat de meeste 
stadsritten in volledig elektrische EV-modus 
af te leggen1. Zie pagina 18.

GEEN CONCESSIES AAN 
CAPACITEITEN EN PRESTATIES
De auto is volledig berekend op offroad-situaties, 
zoals waden en rijden over rotsachtig terrein. 
De prestaties op de weg zijn al even indrukwekkend; 
de auto levert extra vermogen wanneer u dat het 
meeste nodig hebt1. Zie pagina 19.

LAADOPLOSSINGEN
Met de publieke laadkabel (accessoire) en een 
thuislader kan de accu thuis of op het werk in slechts 
2,75 uur3 volledig worden opgeladen. Ook kunnen 
laadpunten bij bedrijven of openbare laadpalen 
worden gebruikt. Zie pagina 18.

GERAFFINEERD RIJCOMFORT
De PHEV is de stilste Range Rover ooit en rijdt in 
volledig elektrische modus vrijwel geluidloos. Het 
PHEV-principe zorgt voor een naadloze overgang 
tussen rijden op de benzinemotor en rijden op de 
elektromotor en daarmee voor optimaal raffinement. 
Zie pagina 19.

NAADLOOS DESIGN
De laadaansluiting is geïntegreerd in de grille en maakt 
gemakkelijk aansluiten mogelijk, zonder het iconische 
design van de auto aan te tasten. Zie pagina 18.

EENVOUDIG 'S NACHTS OPLADEN 
De PHEV kan in 7,5 uur geheel worden opgeladen via een 220V-stopcontact 
en is dus bij uitstek geschikt voor thuis opladen in de nachtelijke uren. 
Zie pagina 18.

INCONTROL CONNECTIVITY
Met de systemen Protect en Remote Premium zijn een aantal 
functies beschikbaar via de smartphone van de bestuurder, 
variërend van controle van de laadstatus van de accu tot 
bediening op afstand van de climate control4. Zie pagina 20.

3De laadtijd is afhankelijk van het land, de netspanning en de gebruikte laadoptie. Zie landrover.com voor meer informatie.  
4De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België. 9
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DESIGN

DESIGN

EXTERIEUR
Met zijn elegant zwevende dak, doorlopende taillelijn en 
accentlijsten aan de onderzijde is het Range Rover silhouet 
herkenbaar uit duizenden. En dit iconische design is nu nog 
stijlvoller geworden. De grille geeft de auto een nog prominentere 
uitstraling, terwijl de in de voorspatborden doorlopende 
motorkap, gevormd uit één enkele plaat aluminium, nu gladder en 
langer is gemaakt om de formele, statige houding van de auto te 
versterken. De voorbumper, inclusief afwerking van geïntegreerde 
luchtinlaten, de uitvoering van vent blades op voorportieren 
en accentlijsten op flanken, en de in de achterbumper 
geïntegreerde uitlaateindstukken dragen alle bij aan het 
sublieme design. Accenten op de flanken in Atlas of satijnglans 
carrosseriekleur, optionele Design Packs en nieuwe lichtmetalen 
velgen maken de Range Rover nog aantrekkelijker. Pixel-laser 
koplampen (zie pagina 47) en LED-achterlichten benadrukken 
de karakteristieke elementen van de auto. 

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.  
Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties kan 
worden bekeken in de online configurator of vraag uw Land Rover dealer om  
meer informatie.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, 
uitgevoerd met opties.
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DESIGN

INTERIEUR
Het interieur van de Range Rover is een oase van rust en onderscheidt 
zich door het exclusieve en luxueuze design. Het is uiterst comfortabel, 
schitterend uitgerust en afgewerkt met een scherp oog voor detail. Elk facet 
van het interieur is ontworpen om alle inzittenden een toonaangevend 
comfort te bieden.

Dankzij de unieke Command Driving Position van de Range Rover heeft de 
bestuurder een nog beter zicht op weg en verkeer, met nu zelfs nog meer 
comfort dan voorheen. Dankzij gebruik van hoogwaardige materialen zoals 
Semi-aniline leder, bredere stoelen en diepere kussens met tussenlagen 
van zacht schuim hebben wij een ongekend luxueus interieur weten te 
creëren. Het interieur van de Range Rover biedt het summum van raffinement. 
Voorbeelden zijn de extra stoelfuncties, zoals een extra verstelbaar bovendeel 
van de rugleuningen (optie), de 'Hot Stone'-massagefunctie (optie) en de 
intuïtieve stoelbediening met schakelaars in de portieren.

Op de Touch Pro Duo-touchscreens en het Interactive Driver Display 
gebaseerde technologieën zijn naadloos geïntegreerd in de auto en zijn het 
resultaat van onze ontwerpvisie: clean design, strakkere lijnen en minder 
individuele bedieningselementen – met als resultaat een overzichtelijke 
console en minder afleiding voor de bestuurder. Exclusieve fineersoorten en 
luxueuze interieurafwerkingen versterken het verfijnde interieurdesign van 
de auto. Daarnaast is de omvang van de configureerbare ambianceverlichting 
uitgebreid, waarbij de extra lichtdetails en de keuze uit tien lichtkleuren de 
rustgevende sfeer van het interieur nog verder versterken. Extra geïntegreerde 
opbergmogelijkheden, zoals een diep opbergvak in de middenconsole, 
en verschillende andere opties, waaronder een opbergvak met extra 
koelfunctie, versterken de hoogwaardige afwerking van het interieur, 
waar u ook kijkt en wat u ook aanraakt.

Ongeacht hoe lang de reis in een Range Rover ook duurt, u arriveert altijd even 
ontspannen en fris als toen u vertrok. Het gaat er niet om waar u naartoe gaat, 
maar hoe u arriveert.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet 
overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties kan worden bekeken in de online 
configurator of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Navy/Ivory, 
uitgevoerd met opties. 
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Reizen in een Range Rover gaat altijd met een summum van comfort en stijl. 
Verfijning voert de boventoon en kenmerkt alles om u heen, waar u ook kijkt of wat 
u ook aanraakt. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is de Executive 
Class Seating achterin, die standaard is op de Autobiography.

Evenals de voorstoelen, zijn ook de zitplaatsen achterin breder geworden, met 
diepere kussens. En de Executive Class Seating achterin voegt hier nog een extra 
dimensie aan toe. Neergeklapt, integreert de elektrisch uitklapbare middenconsole 
naadloos met de achterbank en creëert zo een luxueus interieur met vier 
zitplaatsen. De console is hoogwaardig afgewerkt met houtfineer en biedt slimme 
opbergmogelijkheden. Met één druk op de knop zorgt de functie Extreme Passenger 
Seat Away dat de voorpassagiersstoel naar voren wordt versteld, ten behoeve van 
maximale beenruimte en optimaal zicht voor de achterpassagiers. Met behulp van de 
over een grotere hoek verstelbare rugleuning en de geïntegreerde zijwangen kunnen 
de achterpassagiers de zitplaatsen achterin helemaal naar wens instellen.

Ook zijn er verschillende Executive Class Comfort-opties, inclusief verstelbare 
zijwangen, extra verstelbaar bovendeel rugleuning, hoofdsteunkussens en  
‘Hot-Stone’ massagefunctie, die reizen voor achterpassagiers nog comfortabeler 
maken. En dankzij aanvullende Executive Class Comfort-Plus-opties, inclusief 
verwarmbare armsteunen, verwarmbare onderbeensteun en voetensteun met een 
speciaal gedeelte om de voeten te warmen, voelt het rijden in deze auto aan als een 
bijzonder luxueuze beleving.

Als u behoefte hebt aan extra veelzijdigheid en zitruimte, hoeft u alleen de elektrisch 
uitklapbare middenconsole in te klappen, waardoor een zitplaats in het midden 
ontstaat voor een extra passagier. Nu is het voor het eerst ook mogelijk om de 
Executive Class Seating achterin neer te klappen voor maximale bagageruimte. 
U kunt dit zelfs doen van buiten de auto via de smartphone-app Remote Intelligent 
Seat Fold*. 

Er zijn daarnaast nog talloze andere opties beschikbaar, inclusief Rear Seat 
Entertainment met 10" touchscreens, Connect Pro-connectivity met 4G WiFi-hotspot 
en de Comfort Controller Remote-app voor handige bediening van speciale functies, 
zoals persoonlijke Climate Control instellingen, stoelmassage en verwarmen en 
koelen van zitplaatsen. Enhanced Task Lighting is standaard en biedt gebruikers 
verschillende standen, inclusief helder licht om bijvoorbeeld te werken of warm 
licht voor een meer ontspannen ambiance. Zo wordt de Range Rover de perfecte 
reisgenoot voor elke rit.

*Alleen beschikbaar i.c.m. Remote Premium.
De zitplaatsen zijn uitgevoerd met nieuwe kussens en tussenlagen, bekleed met zachter, soepeler leder om deze 
eigenschappen te optimaliseren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de 
standaarduitrusting en beschikbare opties kan worden bekeken in de online configurator of vraag uw Land Rover 
dealer om meer informatie.
De afbeelding toont het interieur van de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Ebony/Vintage Tan, 
uitgevoerd met opties.
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DESIGN

Executive Class Seating achterin met elektrisch uitklapbare middenconsole in ingeklapte stand. Executive Class Seating achterin met elektrisch uitklapbare middenconsole in uitgeklapte stand.
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De afbeelding toont de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Aruba, uitgevoerd met opties.

RANGE ROVER LONG WHEELBASE
De Range Rover Long Wheelbase is direct herkenbaar, fantastisch geconstrueerd en 
prachtig uitgerust. Deze carrosserie-uitvoering is standaard uitgerust met een glazen 
panoramadak en onderscheidt zich daarnaast door de subtiele ‘L’-badges op de 
onderzijde van de voorportieren. Met een 200 mm langere carrosserie biedt dit model 
een nóg luxueuzer interieur.

De Range Rover Long Wheelbase is beslist de meest luxueuze SUV ter wereld en heeft 
een interieur dat 192 mm langer is, waardoor achterpassagiers profiteren van nog meer 
beenruimte en comfort. 

Standaard beschikt deze uitvoering over een diep opbergvak tegen de achterzijde van 
de middenconsole, elektrisch bediende zonneschermen voor de achterportierruiten, 
configureerbare ambianceverlichting en dorpellijsten met verlichting. Met speciale opties, 
zoals de ionisatie van interieurlucht, kan de luchtkwaliteit in het interieur verder worden 
verbeterd. Daarnaast biedt 4-zone climate control achterpassagiers de mogelijkheid de 
temperatuur links en rechts achterin individueel in te stellen dankzij een extra climate 
control-systeem. Zo kunnen achterpassagiers in de Range Rover Long Wheelbase 
hun eigen oase van rust en comfort creëren.

16
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Wanneer u kiest voor Executive Class Comfort-Plus Seating achterin, geniet u niet alleen 
van dezelfde luxe als in de Standard Wheelbase, zoals Extreme Passenger Seat Away, 
verwarmbare armsteunen en ‘Hot-Stone’ massagefunctie, maar krijgt u daarnaast ook 
verwarmbare onderbeensteunen links en rechts achterin. En net als in elke andere 
Range Rover zijn in het prachtig vormgegeven interieur uitsluitend de meest hoogwaardige 
materialen toegepast.

In de Range Rover Long Wheelbase is aandacht besteed aan elk afzonderlijk detail 
en in combinatie vormen deze details samen de ultieme expressie van luxe en verfijning.

De zitplaatsen zijn uitgevoerd met nieuwe kussens en tussenlagen, bekleed met zachter, soepeler leder om deze 
eigenschappen te optimaliseren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 17



PRESTATIES EN CAPACITEITEN

PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE

Onze PHEV-aandrijflijn (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), de P400e, is ontwikkeld 
om de CO2-emissies van onze modellen nog verder te reduceren en staat garant voor 
de dynamische en exceptionele rijkwaliteiten waar de Range Rover om bekend staat, 
zowel op de weg als offroad.

De P400e combineert de geavanceerde 221 kW/300 pk 2.0 liter Si4 Ingenium benzinemotor met 
een krachtige 105 kW-elektromotor en beschikt daarmee over een gecombineerd vermogen 
van 297 kW/404 pk. De elektromotor kan zijn vermogen samen met de bezinemotor leveren 
of de auto alleen aandrijven, wanneer de bestuurder handmatig de volledig elektrische 
modus (EV) inschakelt. De grote accu met een capaciteit van 13 kWh geeft in volledig 
opgeladen toestand de auto een elektrische actieradius waarmee de meeste stadsritten1 
geheel emissievrij kunnen worden afgelegd.

De P400e aandrijflijn is naadloos geïntegreerd in het design van de auto. De laadaansluiting 
is subtiel opgenomen in de grille, waardoor de auto eenvoudig op een laadvoorziening kan 
worden aangesloten, bijvoorbeeld voor dagelijks opladen tijdens de nachtelijke uren.

De accu kan in 7,5 uur2 worden opgeladen met behulp van de meegeleverde 220V-laadkabel. 
Bij snelladen kan de accu in slechts 2,75 uur2 thuis of op het werk worden opgeladen met 
behulp van een speciale thuislader. Ook opladen via openbare laadpalen is mogelijk. Voor 
opladen onderweg kan de laadkabel in een speciale opbergbox worden meegenomen in de 
bagageruimte.

1Raadpleeg de bijbehorende technische gegevens voor alle informatie over de aandrijflijn, de motorprestaties en het brandstofverbruik. N.B.: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen. 
De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar met de standaard velgen.  2Laadtijden verschillen per land, netspanning en laadoptie. Zie landrover.com voor meer informatie. 
P400e-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte. Zie pagina 50 voor meer informatie. De vermelde verbruiks- en CO2-emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe Europese meetcyclus (NEDC).
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Aruba, uitgevoerd met opties.
De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen derhalve afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.18
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De P400e biedt in alle opzichten een bijzonder verfijnde rijbeleving. De elektromotor 
levert zijn maximum koppel direct vanuit stilstand en zorgt voor een nagenoeg geluidloze 
aandrijving. Wanneer extra koppel is benodigd, wordt de benzinemotor vrijwel 
direct gestart via de Integrated Starter Generator (ISG) en wordt het koppel van de 
verbrandingsmotor, via de geïntegreerde hybride transmissie, soepel toegevoegd aan het 
koppel van de elektromotor.

De offroad-capaciteiten blijven gehandhaafd en zijn onder bepaalde omstandigheden zelfs 
beter dan voorheen. In tegenstelling tot andere PHEV-modellen, heeft de P400e dezelfde 
doorwaaddiepte (900 mm)3 als de Range Rover met conventionele verbrandingsmotoren 
en biedt het aanvullende koppel van de elektromotor bij lage snelheden voordelen in 
verschillende offroad-situaties. 

De combinatie van het direct beschikbare koppel van de elektromotor met dat van de 
zeer efficiënte benzinemotor met directe inspuiting biedt een koppelprofiel dat normaal 
gesproken is voorbehouden aan grote benzine- of dieselmotoren, met uitstekende 
prestaties op de weg als resultaat1.

Voor extra comfort kunnen de ruiten van de auto tijdens het opladen van de accu worden 
ontwasemd of ontdooid en kunnen de inzittenden hun reis beginnen in een interieur dat 
vooraf op een aangename temperatuur is gebracht. De interieurvoorverwarming en de 
compressor van de climate control – beide gevoed door de hoogspanningsaccu – kunnen 
tijdens het opladen van de accu de auto verwarmen of koelen zonder dat de benzinemotor 
hoeft te worden gestart. Dit is ook mogelijk wanneer de accu niet wordt opgeladen, indien 
de laadtoestand van de accu voldoende is om de benodigde energie te leveren.

3Waden is alleen mogelijk wanneer de benzinemotor is ingeschakeld. 19



PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
In de Parallel Hybrid-modus (standaard rijmodus) levert de 
elektromotor zijn vermogen samen met de benzinemotor. 
Er is sprake van een naadloze overgang tussen de aandrijving 
door de 105 kW elektromotor en aandrijving door de Si4 
Ingenium benzinemotor, omdat het systeem de benzinemotor 
eerst start en dan het aandrijfkoppel van beide motoren 
soepel met elkaar combineert via de geïntegreerde hybride 
transmissie. Het intelligente accumanagementsysteem 
zorgt ervoor dat de accu wordt opgeladen tijdens remmen 
(regeneratief remmen) en zelfs wanneer de auto uitrolt. 
Daardoor beschikt de accu van de P400e altijd over voldoende 
lading en is het vermogen van 297 kW/404 pk altijd beschikbaar 
voor indrukwekkende prestaties.

In de standaard rijmodus (Parallel Hybrid) kan de bestuurder 
het brandstofverbruik of het opladen van de accu optimaliseren 
met behulp van de twee alternatieve functies van het 
laadmanagement:

SAVE-functie – handmatig selecteerbaar via het touchscreen, 
voorkomt dat de laadconditie van de accu daalt tot onder een 
ingestelde waarde. Bestuurders hebben dan altijd voldoende 
vermogen om gedurende een later moment tijdens een rit 
volledig elektrisch en dus geruisloos te gaan rijden, zonder 
emissies. De auto zal de elektromotor alleen gebruiken voor 
aandrijving als de acculading dankzij regeneratief remmen 
hoger is dan een ingestelde waarde.

PEO-functie (Predictive Energy Optimisation) – invoeren 
van een bestemming in het navigatiesysteem activeert 
automatisch de PEO-functie. Op basis van hoogteverschillen 
in de geplande route schakelt de PEO-functie tussen 
elektrische en conventionele aandrijving voor een zo laag 
mogelijk brandstofverbruik.

Naast de Parallel Hybrid-modus biedt de grote accu de 
bestuurder ook de mogelijkheid de auto volledig elektrisch 
te rijden in de EV (Electric Vehicle) modus. De bestuurder 
kan deze modus handmatig selecteren via een toets op de 
console en de auto elektrisch laten rijden op de in de accu 
opgeslagen energie. Ideaal voor geruisloos en emissievrij 
rijden. Het systeem schakelt de benzinemotor in zodra de 
bestuurder meer vermogen vraagt dan de elektromotor kan 
leveren of wanneer de laadtoestand van de accu daalt tot 
onder het niveau dat is vereist om de elektrische aandrijving 
te kunnen handhaven.

De werking van de P400e kan verder worden geoptimaliseerd 
via een speciale functie van Remote Premium (een InControl-
systeem, zie pagina 32). Deze functie biedt de bestuurder de 
mogelijkheid via een smartphone belangrijke data te bekijken, 
zoals de laadstatus van de accu, en bepaalde functies te 
bedienen of regelen, zoals de climate control en de laadtijd.

P400e-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte. Zie pagina 50 voor meer informatie.20
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PRESTATIES EN CAPACITEITEN

1 105 KW ELEKTROMOTOR 
De PHEV beschikt over een 105 kW elektromotor met enkele, 
synchrone permanente magneet voor een moeiteloze 
vermogensproductie.

2 GEÏNTEGREERDE HYBRIDE  
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
De overgang van aandrijving door de elektromotor naar aandrijving 
door de benzinemotor verloopt naadloos en onmerkbaar dankzij de 
geïntegreerde hybride transmissie.

3 2.0 INGENIUM-MOTOR
De geheel aluminium 2.0 Si4 Ingenium benzinemotor ontwikkelt 
221 kW/300 pk, is lichter en zuiniger dan zijn voorgangers, en is 
volledig door Jaguar Land Rover zelf ontwikkeld.

4 13 KWH HOOGSPANNINGSACCU
De grote accu geeft in volledig opgeladen toestand de auto 
een elektrische actieradius waarmee de meeste stadsritten* 
probleemloos kunnen worden afgelegd. 

5 7 KW BOORDLADER
De krachtige 7 kW boordlader kan de hoogspanningsaccu in 
slechts 2,75 uur geheel opladen, afhankelijk van de capaciteit van 
het laadstation.

6 INTEGRATED STARTER GENERATOR
De Integrated Starter Generator (ISG) start de benzinemotor op 
bijzonder verfijnde en vrijwel onmerkbare wijze wanneer deze 
vermogen moet leveren.

7 REGENERATIEF REMMEN
Bij regeneratief remmen wint de elektromotor kinetische 
energie terug en zet deze om in elektrische energie om de 
hoogspanningsaccu op te laden. 

*Raadpleeg de bijbehorende technische gegevens voor alle informatie over de aandrijflijn, de motorprestaties en het brandstofverbruik. 
N.B.: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen. De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar 
met de standaard velgen.
Het brandstofverbruik van de P400e is sterk afhankelijk van de reisafstand tussen twee punten waar de accu via een externe bron kan worden opgeladen. 
Bij stadsritten en andere korte ritten die worden begonnen met een volledig opgeladen accu en die binnen de elektrische actieradius blijven, zal de P400e 
vrijwel geen brandstof verbruiken. Bij langere ritten en ritten die worden begonnen zonder volledig opgeladen accu, bedraagt het brandstofverbruik 
maximaal 10,9 l/100 km en de actieradius 720 kilometer. 21



MOTOREN EN 
TRANSMISSIE
Van prestaties en puur rijplezier tot laag brandstofverbruik en verfijning – 
de Range Rover biedt de keuze uit een serie motoren die stuk voor 
stuk zijn geoptimaliseerd voor specifieke kenmerken, zodat het 
motorenprogramma voor elk gebruiksdoel de juiste optie biedt. 
Alle motoren zijn uitgerust met Stop/Start-technologie en slimme 
regeneratieve oplossingen om verspilde kinetische energie terug te  
winnen wanneer de auto afremt om zo het brandstofverbruik te  
verlagen met name tijdens het rijden in de stad. 

Ingenium-technologie vormt de basis van de zescilinder benzinemotor 
in het programma. Deze volledig van aluminium gemaakte motor 
onderscheidt zich door een lage inwendige wrijving, een zeer stijf 
motorblok en twee balansassen voor lage trillingsniveaus, en biedt 
daardoor een soepele en verfijnde rijbeleving.

ACHTTRAPS AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE
Alle diesel- en benzinemotoren voor de Range Rover worden 
gecombineerd met een achttraps automatische transmissie. Met acht 
nauw gespatieerde overbrengingsverhoudingen zorgt de transmissie 
ervoor dat u altijd in de optimale versnelling rijdt, voor minimaal 
brandstofverbruik en optimale acceleraties. Het schakelen verloopt 
nagenoeg onmerkbaar en het schakelprogramma wordt op intelligente 
wijze aangepast aan uw rijstijl.

22
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MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE 
Land Rover is toonaangevend op het gebied van duurzame innovaties. Mild Hybrid Electric Vehicle-technologie 
(MHEV) luidt een intelligente en opwindende toekomst in voor onze auto's. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een 
riem-aangedreven startmotor/generator en een ultramoderne 48V-accu. Deze winnen de energie terug die normaal 
gesproken verloren gaat tijdens uitrollen en afremmen, waarna deze op intelligente wijze kan worden hergebruikt.

De opgeslagen elektriciteit kan door de startmotor/generator worden gebruikt voor directe koppelondersteuning 
aan de motor of om de elektrische supercharger te voeden. Daarmee worden de prestaties vergroot voordat 
de conventionele turbocompressor zijn maximale opbrengst levert, voor naadloze reacties op het gaspedaal. 
Dit systeem maakt een lager brandstofverbruik mogelijk en verhoogt het prestatieniveau van de auto. 
De combinatie van MHEV-technologie met andere efficiency-verbeteringen zorgt voor een substantiële 
reductie van de CO2-emissies van de Ingenium zescilinder-in-lijn motoren, in vergelijking met oudere motoren.

De MHEV-technologie is standaard op de P400-motor.

1 48V ELEKTRISCHE SUPERCHARGER

2 TWIN-SCROLL TURBOCOMPRESSOR

3 48V LITHIUM-ION ACCU

4 RIEM-AANGEDREVEN INTEGRATED 
STARTER GENERATOR 

5 48V/12V DC/DC-OMVORMER

6 12V ACCU

PRESTATIES EN CAPACITEITEN 23
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PRESTATIES EN CAPACITEITEN

ONGEËVENAARDE OMVANG 
VAN CAPACITEITEN
De Range Rover biedt uitstekende prestaties, zowel op de weg als offroad, dankzij permanente 
All Wheel Drive (AWD), twin-speed tussenbak, Adaptive Dynamics en elektronisch gestuurd 
centraal differentieel. Met Land Rover's revolutionaire Terrain Response-systeem kan elke 
bestuurder, van beginner tot expert, deze prestaties optimaal benutten. De standaard reeds 
ongekende capaciteiten kunnen nog verder worden vergroot met optionele technologie voor 
offroad-rijden, in overeenstemming met de individuele wensen van de klant.

ELEKTRONISCH GESTUURDE LUCHTVERING
Het zelfverzekerde en evenwichtige rijgedrag van de Range Rover wordt nog verder versterkt 
door de nieuwste generatie van de elektronisch gestuurde luchtvering, die een uitzonderlijk 
grote wielarticulatie en balans mogelijk maakt. Het zorgt voor een snelle aanpassing van de 
rijhoogte van de auto, waarbij dankzij onderling diagonaal verbonden luchtveren alle vier de 
wielen in contact met de grond blijven op zeer ongelijkmatige ondergrond. Bovendien kunt 
u gemakkelijker zware voorwerpen in de bagageruimte plaatsen, aangezien u de luchtvering 
achter desgewenst met 50 mm kunt verlagen, en deze zodoende kunt afstemmen op uw 
persoonlijke wensen. Deze functies kunnen worden bediend via het 10" touchscreen, 
met de schakelaar in de bagageruimte of via de afstandsbediening.

De Range Rover biedt de mogelijkheid om verschillende rijhoogtes in te stellen, bijvoorbeeld 
om het bestuurder en passagiers gemakkelijker te maken of wanneer er over gevarieerde 
ondergrond moet worden gereden. Zo kan bijvoorbeeld een instaphoogte worden ingesteld 
die 50 mm lager is dan de normale rijhoogte. Ook kan de rijhoogte indien nodig met tot wel 
75 mm worden verhoogd, en in extreme offroad-condities met nog eens 80 mm extra. 

Het Speed Lowering System maakt gebruik van de elektronisch gestuurde luchtvering om de 
luchtweerstand en het brandstofverbruik te reduceren bij kruissnelheden, door vanaf 105 km/h 
de rijhoogte van de auto met 15 mm te verlagen ten opzichte van de normale rijhoogte.

TWIN-SPEED TUSSENBAK MET ELEKTRONISCH  
GESTUURD CENTRAAL DIFFERENTIEEL 
Een extra overbrengingsverhouding voor lage snelheden en extra trekkracht kan van 
onschatbare waarde zijn onder zware omstandigheden, zoals een steile klim of afdaling, 
mul zand of bij het rijden met een trailer. Met de twin-speed tussenbak houdt u de auto onder 
dergelijke omstandigheden op de juiste snelheid en dus onder controle. Het hart van het 
twin-speed systeem is een elektronisch gestuurd centraal differentieel dat het koppel 50:50 
verdeelt over de voor- en achteras, en de mogelijkheid biedt de assen preventief te sperren 
voordat er wielslip optreedt.

TERRAIN RESPONSE 
Wanneer u handmatig Land Rover’s unieke standaard Terrain Response-systeem 
bedient, past dit de afstemming van de auto optimaal aan de eigenschappen van de 
betreffende ondergrond aan, door de respons van motor, transmissie, differentiëlen en 
onderstelregelsystemen daarop af te stemmen. Er zijn zeven, handmatig instelbare Terrain 
Response-standen: Comfort, Dynamic, Eco, Gras/Grind/Sneeuw, Modder/Sporen, Zand en 
Rotsen/Kruip.

TERRAIN RESPONSE 2
Ons unieke Terrain Response 2-systeem (standaard op Vogue, Autobiography, 
SVAutobiography Dynamic en SVAutobiography Long Wheelbase) analyseert zelf de 
actuele rijomstandigheden en kiest automatisch de instellingen voor optimaal rijgedrag 
en maximale tractie door de respons van motor, transmissie, centraal differentieel en 
onderstelregelsystemen aan te passen aan de eigenschappen van de betreffende 
ondergrond. U kunt het systeem desgewenst handmatig bedienen. 

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting  
en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd met opties. 25



ADAPTIVE DYNAMICS
Adaptive Dynamics zorgt dat de kilometers haast onmerkbaar worden afgelegd. Het systeem 
evalueert tot 500 keer per seconde de bewegingen van de auto en reageert direct op commando’s 
van de bestuurder of veranderingen in het wegoppervlak. Het resultaat is een nog grotere controle 
en minder carrosseriebewegingen, voor een evenwichtig, vlak rijgedrag. Het systeem kan zelfs 
automatisch offroad-condities vaststellen en de demping overeenkomstig optimaliseren. Zo komen 
bestuurder en passagiers altijd ontspannen en minder vermoeid aan op hun bestemming.

ACTIVE REAR LOCKING DIFFERENTIAL
Het Active Rear Locking Differential1 zorgt voor maximale tractie onder alle weersomstandigheden, 
zowel op de weg als offroad. De permanente All Wheel Drive (AWD) en Electronic Traction Control 
(ETC) van de Range Rover, beide standaard, zorgen respectievelijk dat het aandrijfkoppel optimaal 
wordt verdeeld over de voor- en achterwielen, en dat individuele wielen worden afgeremd om de 
tractie te verbeteren. De toevoeging van het Active Rear Locking Differential zorgt voor de ultieme 
combinatie voor maximale tractie, door snelheidsverschillen (slip) tussen de achterwielen 
te beperken.

Een tweede meervoudige natte plaat-koppeling tussen de achterwielen kan vrijwel onmiddellijk 
blokkeren om volledig aandrijfkoppel van de motor naar beide wielen te sturen. Dit kan met 
name handig zijn om moeiteloze capaciteiten te realiseren onder rijomstandigheden met weinig 
grip, zoals ijzel, nat gras of tijdens ver uit- of ingeveerde wielen offroad. Bovendien zorgt dit 
systeem voor maximale tractie bij het uitrijden van een bocht, omdat wanneer het binnenste wiel 
onbelast raakt als gevolg van een gewichtsverplaatsing, het Active Rear Locking Differential het 
aandrijfkoppel naar het buitenste wiel vergroot.

DYNAMIC RESPONSE
Dynamic Response2 verbetert de handling van de auto en het comfort voor de inzittenden door 
overhellen van de carrosserie in bochten of op ongelijk wegdek te reduceren via een hydraulisch 
anti-overhelsysteem. Door de voor- en achteras onafhankelijk van elkaar te regelen, zorgt het 
systeem voor een grotere wendbaarheid bij lage snelheid in combinatie met een grotere stabiliteit 
en een preciezer stuurgedrag bij hoge snelheid.

1

2

3

1 VEILIGHEID

2 ULTIEME PRESTATIES

3 CONTROLE
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PRESTATIES EN CAPACITEITEN

1Niet i.c.m. SDV6, P400 en P400e PHEV SVAutobiography.  2Alleen i.c.m. V8-motoren.  3Niet i.c.m. P400e PHEV.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd met opties.

ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL3

All Terrain Progress Control (ATPC) (standaard op Vogue, Autobiography, SVAutobiography Dynamic 
en SVAutobiography Long Wheelbase) is een state-of-the-art systeem dat u in staat stelt om een 
constante snelheid in te stellen en aan te houden onder veeleisende omstandigheden, inclusief gladde 
oppervlakken als modder, nat gras, ijs, sneeuw en onverharde wegen. De werking is vergelijkbaar met die 
van cruise control en het systeem is actief bij lage snelheden tussen 1,8 en 30 km/h, waarbij de bestuurder 
zich volledig kan concentreren op het sturen en het vinden van een pad tussen obstakels door.

LOW TRACTION LAUNCH
Low Traction Launch biedt een optimale regeling van het aandrijfkoppel wanneer u wegrijdt vanuit 
stilstand en verbetert daarmee de capaciteiten op gladde ondergrond, zoals nat gras, sneeuw en ijs. 
Het systeem kan worden geactiveerd via het touchscreen. 

HILL DESCENT CONTROL (HDC)
Land Rover’s gepatenteerde Hill Descent Control (HDC) is standaard. Dit systeem helpt de bestuurder 
om moeilijke hellingen beheerst af te dalen. Het systeem doet dit door een constante afdaalsnelheid 
aan te houden en de wielen individueel af te remmen. 

WADE SENSING
Dit unieke Land Rover systeem (optie) maakt gebruik van ultrasoon-sensoren in de buitenspiegels om 
de bestuurder zichtbaar en hoorbaar te waarschuwen indien de waterhoogte in de buurt komt van de 
toonaangevende doorwaaddiepte van de auto van maximaal 900 mm. Hiertoe wordt op het touchscreen 
real-time grafische informatie getoond over de waterdiepte in verhouding tot de auto en de maximum 
doorwaaddiepte. Alleen beschikbaar i.c.m. 360° Surround Camera.
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De afbeelding toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Ivory/Navy, uitgevoerd met opties.28



TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

INFOTAINMENT
Elke Range Rover is uitgerust met Touch Pro Duo, ons InControl-infotainmentsysteem, dat een scala aan informatie- en entertainmentfuncties biedt.  
InControl omvat intuïtieve en geavanceerde technologieën die er voor zorgen dat iedereen optimaal van zijn of haar reis kan genieten.

TOUCH PRO DUO
Dankzij twee standaard 10" HD-touchscreens 
kan de gebruiker de gewenste informatie 
bekijken en tegelijkertijd extra functies 
bedienen, voor nog meer flexibiliteit en een 
efficiënter gebruik. U kunt bijvoorbeeld 
het navigatiesysteem in het bovenste 
scherm gebruiken en de instellingen voor 
multimedia selecteren via het onderste 
scherm. Via de multifunctionele Dynamic 
Dials is er bovendien direct toegang tot de 
regeling van de interieurtemperatuur en 
bediening van de stoelverwarming. Voor een 
absoluut elegant en gestroomlijnd uiterlijk is 
het stuurwiel verder standaard voorzien van 
aanraakgevoelige bedieningstoetsen, die 
verborgen blijven totdat ze worden verlicht. 
Een van deze toetsen is programmeerbaar, 
zodat deze kan worden afgestemd op uw 
persoonlijke voorkeuren voor de bediening 
van tal van functies.

INTERACTIVE  
DRIVER DISPLAY
Het 12,3" HD Interactive Driver Display 
kan een enorme hoeveelheid informatie 
weergeven voor autorijden, entertainment 
en actieve veiligheid, waaronder navigatie, 
telefoon en media. De hoge resolutie 
garandeert een uiterst scherp beeld en de 
geavanceerde beeldprocessor zorgt voor 
soepel bewegende en haarscherpe beelden. 
Functies kunnen worden geselecteerd via 
het Interactive Driver Display of de Touch Pro 
Duo-touchscreens.

HEAD-UP DISPLAY
Het Head-Up Display1 (optie) projecteert 
voor het rijden belangrijke informatie, zoals 
snelheid, versnelling en navigatie-instructies, 
op de voorruit, zodat u uw aandacht nog 
beter bij weg en verkeer kunt houden en 
minder wordt afgeleid. Het systeem biedt 
kristalheldere kleurenafbeeldingen met 
hoge resolutie, waardoor u gemakkelijk 
alle informatie kunt zien, inclusief de 
telefoonstatus. De functie kan worden in- of 
uitgeschakeld, afhankelijk van de voorkeur 
van de bestuurder.

REAR SEAT ENTERTAINMENT
Rear Seat Entertainment (Standaard op 
LWB Autobiography en SVAutobiography 
Long Wheelbase) omvat twee kantelbare 
10" HD-touchscreens tegen de rugleuningen 
van de voorstoelen. Het systeem omvat 
tevens de functie ‘Journey Status’, dat een 
samenvatting van het navigatiesysteem 
als pop-up toont en de achterpassagiers 
informeert over tijd en afstand tot 
de bestemming. Het systeem wordt 
geleverd met twee draadloze, digitale 
WhiteFire® hoofdtelefoons, een speciale 
afstandsbediening, HDMI-, USB- en 
Mobile High-Definition Link (MHL)-
aansluitingen, en een CD/DVD-speler. 
Passagiers kunnen bovendien kijken naar 
hun favoriete televisieprogramma’s via de 
digitale TV-functie2.

1Voor optimale prestaties kan het nodig zijn dat de auto is voorzien van een extra warmtewerende voorruit. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.  2Niet voor Nederland. 
WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 29



CONNECTIVITY
InControl is Land Rover’s programma standaard en optionele functies die u met uw auto verbinden en die u naadloos en op 
een veilige manier in contact brengen met de buitenwereld. Zelfs wanneer u niet in of bij uw auto bent, kunt u dankzij bepaalde 
apps toch gebruikmaken van verschillende InControl-functies om zo uw Land Rover beleving nog plezieriger te maken. 

STANDAARDUITRUSTING

SPRAAKHERKENNING
De Range Rover biedt intelligente spraakherkenning om taken uit te kunnen voeren terwijl 
u uw ogen op de weg houdt. Bijvoorbeeld ‘Kies 97.9’ of ‘Bel naar huis’.

PROTECT
Land Rover Optimised Assistance – Bij pech onderweg kunt u direct contact opnemen met 
het team van Land Rover Assistance door op de speciale toets in de hemelconsole te drukken, 
of het scherm Assistance van de Premium smartphone-app te gebruiken.

SOS Emergency Call – Bij een ongeval verbindt SOS Emergency Call u automatisch met 
de alarmcentrale, die de nooddiensten naar uw exacte locatie stuurt.

Journey Tracking – Deze inschakelbare functie kan uw gereden ritten automatisch registreren, 
inclusief uw route en statistieken van gereden kilometers. Deze informatie kan per e-mail 
worden geëxporteerd voor uw kilometeradministratie of onkostendeclaraties, en kan worden 
geïmporteerd in een spreadsheet.

Vehicle Status Check – Gebruik uw smartphone voor het op afstand controleren van de 
actuele actieradius en de status van portieren, ruiten en sloten. Kijk waar de auto het laatst is 
geparkeerd en vind uw weg terug naar de auto met de routebegeleiding op uw smartphone.

NAVIGATION PRO
Navigation Pro biedt u de mogelijkheid om uw favoriete bestemmingen op te slaan, 
pinch- en zoom-gebaren te gebruiken voor eenvoudige kaartverkenning, en kristalheldere 
kaartafbeeldingen weer te geven in 2D of 3D. De Navigation Pro-functionaliteit wordt nog 
verder verbeterd met het Connect Pro Pack.

CONNECT PRO*
Connect Pro omvat Remote Premium en Pro Services met 4G WiFi-hotspot, en is ontworpen 
om uw beleving binnen en buiten de auto te verbeteren en ervoor te zorgen dat u en uw 
passagiers nog meer van de reis kunnen genieten door u onderweg verbonden te houden.

Pro Services omvat:

– Real Time Traffic Information – Maakt gebruik van live gegevensfeeds voor 
verkeersinformatie om u het meest nauwkeurige beeld te geven van het verkeer op 
de route naar uw bestemming.

– Online Search – U kunt zoeken naar bezienswaardigheden in uw omgeving, waar u 
zich ook bevindt. Het systeem heeft toegang tot deskundige bestemmingsinformatie, 
reistips en inspiratie, alsmede tot online reisinformatie van het desbetreffende gebied.

– Planning Routes en Door-to-Door Routing – Gebruik voor vertrek de Route Planner-app  
(optie) of het onlineportaal om te zoeken, locaties op te slaan of uw bestemming 
in te voeren. De app gebruikt de Cloud om de bestemming automatisch naar het 
navigatiesysteem van uw auto te sturen. Als u hebt geparkeerd, leidt de Route Planner-
app op uw smartphone u het laatste stuk naar uw bestemming – een echte deur-tot-deur 
beleving, inclusief opties voor openbaar vervoer.

*In combinatie met 'Pro Services en WiFi-hotspot' wordt uw nieuwe Range Rover geleverd met een SIM-kaart en een primair data-abonnement van 500 MB per maand voor een totale periode van 3 jaar. U bent beter verbonden en ontvangt live 
verkeersinformatie en nog veel meer. Abonnementen met grotere databundel zijn beschikbaar. Abonnement kan worden verlengd na de periode van 3 jaar. Uw dealer geeft u graag meer informatie. Land Rover Optimised Assistance en Remote 
Premium omvatten diensten op basis van een abonnement, die kunnen worden verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. 
Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en 
andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient 
interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.30



TECHNOLOGIE

– Share ETA – U kunt uw verwachte aankomsttijd delen, zodat uw geselecteerde contact(en) 
exact weten hoe laat u aankomt, zoals berekend door het navigatiesysteem van de auto. 
Wanneer u vertraging hebt, kan Share ETA automatisch updates sturen via SMS of e-mail, 
zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

– Satellite View – Wanneer u uw omgeving van bovenaf wilt bekijken kunt u overschakelen 
op de satellietweergave.

– Fuel Prices – Wanneer u wilt tanken, geeft de brandstofprijzenservice niet alleen de 
tankstations op uw route weer, maar kunt u hiermee ook brandstofprijzen vergelijken 
zodat u de kosten laag kunt houden.

– Commute Mode – Stelt het systeem in staat uw dagelijkse ritten te ‘leren’ en u 
automatisch te adviseren over de verwachte reistijd, gebaseerd op live en historische 
verkeersinformatie, zonder dat u een bestemming hoeft in te voeren. Het systeem leert 
de routes die u neemt naar een bepaalde bestemming en adviseert u welke van deze het 
snelste is. De functie kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de voorkeur van 
de bestuurder.

– Parking Service – Wanneer u uw bestemming nadert, kunt u zien waar u kunt parkeren. 
Druk simpelweg op de gewenste parkeergarage en het navigatiesysteem wijzigt 
automatisch de bestemming.

– Online Routing – Het systeem kiest continu uw optimale route, door onderweg naar uw 
bestemming de verkeerssituatie en verkeersinformatie te evalueren, en rekening te houden 
met de gebruikelijke verkeerspatronen voor het tijdstip.

– Safety Cameras – Toont de locaties met een verhoogd risico op ongevallen die worden 
bewaakt door veiligheidscamera’s.

– Online Media – Maakt het mogelijk gepersonaliseerde content te verzamelen van 
verschillende aanbieders, zoals Deezer en TuneIn, voor toegang tot meer dan 40 miljoen 
muzieknummers en vier miljoen on-demandprogramma's en podcasts. Voor het eerst 
kunnen deze direct naar de auto worden gestreamd, zonder dat u een smartphone nodig 
hebt, voor een naadloze en geïntegreerde beleving.
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REMOTE PREMIUM1

Remote Premium biedt informatie over uw auto en stelt u in staat om op afstand met uw auto 
te communiceren. Deze service is compatible met de meeste smartphones, Android Wear™ 
en de Apple Watch®, en omvat:

– Remote Lock/Unlock – Vergrendel of ontgrendel uw portieren op afstand met een druk 
op de knop. Druk gewoon op de toets ‘vergrendelen’ op het scherm ‘Beveiliging auto’ 
van de Remote Premium smartphone-app om de portieren te vergrendelen, het alarm 
in te schakelen, de buitenspiegels in te klappen en de ruiten te sluiten. Druk op de toets 

‘ontgrendelen’ om de buitenspiegels uit te klappen, het dimlicht in te schakelen en de 
alarmknipperlichten tweemaal te laten knipperen.

– Remote Climate2 – Bereid uw Land Rover voor op uw komst door het interieur voor te 
verwarmen of te koelen, zodat u en uw passagiers al direct bij het instappen van nog 
meer comfort kunnen genieten.

– Beep & Flash – Deze functie schakelt de alarmknipperlichten en het dimlicht van uw 
Land Rover in en geeft via een beschaafd geluidssignaal aan waar uw auto zich bevindt 
op een druk parkeerterrein.

REMOTE PREMIUM – PHEV-FUNCTIES
– Charging Status Information – Informeert u voortdurend over de primaire accufuncties, 

zoals laadtoestand van de accu, laadstatus, laadsnelheid, stekkerstatus en geschatte  
EV-actieradius.

– Remote Control Actions – Gebruik uw smartphone voor het op afstand starten en stoppen 
van het opladen van de accu, voor het selecteren van gunstige laadtarieven en voor het 
instellen van het maximale laadpercentage van de accu.

SMARTPHONE PACK
Het Smartphone Pack helpt u om ook tijdens het rijden op een veilige manier verbonden 
te blijven met uw smartphone – door het scherm van de telefoon te delen met het InControl 
infotainmentsysteem. Toepassingen zijn onder meer: 

– Apple CarPlay® is ontworpen om meer veiligheid te bieden – de bestuurder kan de apps 
gebruiken en tegelijkertijd de aandacht bij weg en verkeer houden. Verbind uw Apple-
smartphone met uw auto en gebruik compatible apps, zoals kaarten, berichten en muziek 
via het touchscreen.

1Remote Premium omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Land Rover dealer 
naar de beschikbaarheid en voorwaarden.  2De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België.  3Voor Secure Tracker en Secure Tracker Pro is een geschikt datacontract nodig dat doorloopt na de door uw Land Rover dealer 
geadviseerde aanloopperiode. Secure Tracker alleen i.c.m. Remote Premium. Secure Tracker Pro alleen i.c.m. Keyless Entry en Remote Premium.  4Standaard in Nederland. 
Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. 
Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. De Remote App moet worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen 
er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie. iPhone® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Controleer bij uw Land Rover dealer 
of uw iPhone compatible is. 
Apple Watch® en Apple Carplay® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.32



OPTIES

SECURE TRACKER3 4 
Maakt gebruik van tracking-technologie om u te waarschuwen bij (poging tot) diefstal van uw auto 
en stuurt bij diefstal continu de locatie van de auto naar meldkamer en politie, zodat uw auto sneller 
kan worden teruggehaald.

SECURE TRACKER PRO3 
Integreert verificatietechnologie in de afstandsbediening. De meldkamer ontvangt binnen enkele 
minuten een melding wanneer uw auto met behulp van een niet-geregistreerde of gekopieerde 
sleutel wordt gestolen. Omvat een abonnement voor de duur van de garantieperiode.
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SUBWOOFER29 LUIDSPREKERS

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.
*Meridian™ Surround Sound audiosysteem is standaard op de Range Rover Vogue PHEV.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.

AUDIOSYSTEMEN
Het interieur van een auto is de ideale plaats om te genieten van uw favoriete muziek en bij de 
Range Rover kunt u kiezen uit drie verschillende audiosystemen om uw muziek tot leven te brengen:

UITVOERINGEN HSE VOGUE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Meridian™ audiosysteem 4 4 – – –
Meridian™ Surround Sound audiosysteem 8 8 * 4 – –
Meridian™ Signature audiosysteem – – 8 4 4

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM
Geweldige definitie, kristalheldere hoge tonen en volle, diepe bassen, 
mogelijk gemaakt door de zorgvuldige positionering van de 13 luidsprekers 
en de tweekanaals subwoofer in het interieur.

MERIDIAN™ SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM
Alle diepte en helderheid van een live concert, mogelijk gemaakt door 19 
luidsprekers, inclusief een tweekanaals subwoofer – naadloos samengebracht 
met behulp van Trifield™ technologie. Trifield is een exclusieve Meridian-
technologie en mengt de midden- en surround-kanalen perfect met de kanalen 
links en rechts om alle afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente 
audiobeleving te bieden.

MERIDIAN™ SIGNATURE AUDIOSYSTEEM
Zo wordt een absoluut levensechte reproductie gerealiseerd, voor een 
diepe en persoonlijke audiobeleving op elke zitplaats. ’s Werelds eerste 
Trifield 3D-technologie brengt surround sound op een nog hoger niveau. 
Het Signature audiosysteem omvat 29 luidsprekers, inclusief een tweekanaals 
subwoofer. Het gevoel van ruimte in het interieur groeit uit tot een ongelooflijk 
authentieke 3D-beleving – alle instrumenten, artiesten en locaties van 
uw favoriete muziekstukken worden absoluut authentiek weergegeven, 
alsof u zelf bij een concert aanwezig bent.

DAB+-TUNER
De optionele DAB+-radiotechnologie biedt een verbeterde geluidskwaliteit, 
een uitgebreide keuze uit radiozenders en live tekstinformatie over de zender,  
het programma en het nummer waarnaar u luistert.
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
Brengt alle elementen van het audiosysteem samen als één geheel, 
om een prestatieniveau te bieden waarvoor anders veel grotere 
luidsprekers nodig zouden zijn.

MERIDIAN™ CABIN CORRECTION
Het geavanceerde Cabin Correction-algoritme van Meridian stemt 
de audiobeleving volledig af op de exacte interieurakoestiek van de 
Range Rover.

MERIDIAN™ DIGITAL DITHER SHAPING
Om de kwaliteit van muziekopnames te behouden, worden deze 
geconverteerd naar een algemeen gebruikelijk digitaal formaat. Meridian 
Digital Dither Shaping zorgt ervoor dat digitale signalen snel en naadloos 
worden omgezet, waardoor de fijnste details van de audioprestaties 
behouden blijven. Het resultaat is een authentieke muzikale conversie, 
waarbij de emoties van de oorspronkelijke opname worden opgeroepen.

TRIFIELD™
Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en mengt de midden- 
en surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle 
afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente audiobeleving 
te bieden.

TRIFIELD 3D
Voortbouwend op de beproefde Trifield surround sound-technologie van 
Meridian – brengt ’s werelds eerste Trifield 3D voor in de auto muziek nog 
meer tot leven. Dankzij de toevoeging van speciale hoogtekanalen en 
luidsprekers in de hemelbekleding wordt het gevoel van interieurruimte 
verder vergroot tot een 3D-beleving, voor een superieure audiobeleving 
met maximale klankdefinitie.

MERIDIAN™
De audiopartner van Land Rover, Meridian, werd in 1977 opgericht in Cambridgeshire, 
Groot-Brittannië, en heeft naam gemaakt met een groot aantal innovaties, waaronder actieve 
luidsprekers en ’s werelds eerste digitale surround sound-processor. 

De input van Meridian op het gebied van audiotechnologie heeft er mede voor gezorgd dat de 
Range Rover de meest optimale ambiance biedt om geluid te beleven. De Cabin Correction- 
technologie van Meridian werd gebruikt om de vorm, akoestiek en resonantiekarakteristieken 
van het interieur te analyseren, teneinde ongewenste geluiden te elimineren.

Het geavanceerde algoritme zorgt ervoor dat ritme, kracht en timing van elk muziekstuk exact 
kunnen worden waargenomen zoals de artiest het heeft bedoeld, waardoor alle inzittenden 
kunnen genieten van een uitzonderlijke audiobeleving met constante en exceptionele kwaliteit.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Trifield en het ‘three fields’-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd.

UNIEKE MERIDIAN-TECHNOLOGIE LUIDSPREKERS WATT

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM 13 380

MERIDIAN™ SURROUND  
SOUND AUDIOSYSTEEM 19 825

MERIDIAN™ SIGNATURE 
AUDIOSYSTEEM 29 1.700
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BESTUURDERSONDERSTEUNING

MAAKT RIJDEN GEMAKKELIJKER
Van manoeuvreren in de stad tot rijden op de snelweg, voor extra veiligheid voor u en uw passagiers is er een groot aantal 
innovatieve technologieën beschikbaar – standaard, als optie of als onderdeel van een optie pack. Waarvoor u ook kiest, 
elke afzonderlijke functie is ontworpen om het plezier dat u aan uw auto beleeft nog verder te vergroten.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

STANDAARD RIJFUNCTIES OPTIONELE RIJFUNCTIES

Lane Departure Warning Adaptive Cruise Control

 – Cruise control met Speed Limiter stelt de bestuurder in staat om de actuele snelheid van de auto 
te handhaven zonder dat het gaspedaal continu moet worden ingetrapt, waardoor de bestuurder 
minder vermoeid raakt. De Speed Limiter stelt de bestuurder bovendien in staat om vooraf een 
maximumsnelheid in te stellen die de auto niet mag overschrijden. Beide functies kunnen desgewenst 
eenvoudig door de bestuurder worden in- of uitgeschakeld.

 – Emergency Braking kan botsingen met andere voertuigen of voetgangers helpen voorkomen. Als het 
risico op een frontale botsing wordt gedetecteerd, ontvangt u een waarschuwing, zodat u tijd hebt om 
in actie te komen. Een camera aan de voorzijde van de auto detecteert bij snelheden van 5 tot 80 km/h 
risico op frontale botsingen en bij snelheden van 5 tot 60 km/h de aanwezigheid van voetgangers. 
Wanneer er nog steeds risico is van een botsing en u hebt geen actie ondernomen, zal het systeem zelf 
de remmen activeren om de kracht van een mogelijke botsing te reduceren.

 – Lane Departure Warning kan lange ritten veel veiliger maken. Het systeem merkt wanneer de auto 
ongemerkt buiten de eigen rijstrook komt en waarschuwt u dan via een visueel signaal en een subtiel  
trillen van het stuurwiel.

 – Adaptive Cruise Control werkt bij rijden op de snelweg of in langzaam rijdend verkeer. Het systeem 
zorgt er dan voor dat de auto op veilige afstand blijft van een voorligger indien deze langzamer gaat 
rijden of stopt. Indien de voorligger stopt, komt uw auto soepel tot stilstand. Bij langzaam rijdend 
verkeer zet Adaptive Cruise Control de auto automatisch weer in beweging, waarna deze de voorligger 
weer gaat volgen. Het systeem kan worden geactiveerd bij snelheden vanaf 15 km/h en is, zodra het is 
ingeschakeld, actief van 0-200 km/h.

 – High Speed Emergency Braking detecteert wanneer gevaar bestaat van een frontale botsing met een 
ander voertuig en toont een 'frontale botsing'-signaal als advies aan de bestuurder om te remmen. 
Als de bestuurder niet reageert, activeert het systeem automatisch de remmen om de botssnelheid 
te reduceren. High-speed Emergency Braking is actief van 10 tot 160 km/h.
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OPTIONELE DRIVE PACKS

DRIVE PACK DRIVE PRO PACK

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter Blind Spot Assist

Het optionele Drive Pack biedt een combinatie van functies die u veilig en geïnformeerd 
houden. Het Drive Pack omvat:
 – Driver Condition Monitoring detecteert wanneer u vermoeid begint te raken en adviseert u bijtijds  
via een waarschuwingssignaal om een pauze te nemen.

 – Blind Spot Monitor waarschuwt u voor voertuigen in uw dode hoek, en voor voertuigen die snel 
van achteren naderen. Wanneer een voertuig links of rechts in de dode hoek komt, gaat er in de 
betreffende buitenspiegel een waarschuwingslampje branden. Als u richting aangeeft in de richting 
van het obstakel, gaat het waarschuwingslampje knipperen om het potentiële gevaar extra onder de 
aandacht te brengen.

 – Traffic Sign Recognition houdt u op de hoogte over bijvoorbeeld snelheidslimieten en inhaalverboden, 
door deze direct zichtbaar in het instrumentenpaneel weer te geven. Als Adaptive Speed Limiter actief 
is, past het met behulp van Traffic Sign Recognition-informatie uw snelheid overeenkomstig aan.

 – Adaptive Speed Limiter maakt gebruik van TSR-informatie om automatisch de actuele snelheidslimiet 
te selecteren. Als het systeem detecteert dat de auto sneller rijdt dan de snelheidslimiet, bijvoorbeeld 
bij het binnenrijden van een zone met een lagere snelheidslimiet, reageert het gaspedaal niet 
op bewegingen van de bestuurder en rolt de auto uit tot de rijsnelheid gelijk is aan de nieuwe 
snelheidslimiet. De bestuurder kan ook de remmen bedienen om de auto sneller af te remmen.

Voor optimaal ontspannen rijden kunt u ook kiezen voor het Drive Pro Pack (optie). 
Dit omvat een uitgebreid programma bestuurdersondersteunende systemen, waaronder 
Driver Condition Monitoring en Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter uit 
het Drive Pack, aangevuld met: 
 – Lane Keeping Assist merkt wanneer uw auto onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt te komen en zorgt 
voor tegenstuur om uw auto rustig weer terug te sturen.

 – Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. Wanneer u van rijstrook gaat veranderen en 
uw auto detecteert een ander voertuig in de dode hoek, gaat er in de betreffende buitenspiegel 
een waarschuwingslampje branden en zorgt dit systeem voor tegenstuur om uw auto veilig bij het 
naderende voertuig vandaan te leiden.

 – Adaptive Cruise Control – Zie pagina 36 voor meer informatie.
 – High-speed Emergency Braking – Zie pagina 36 voor meer informatie.
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 – Park Distance Control (PDC) voor en achter maakt manoeuvreren nog gemakkelijker. Als u de 
achteruitversnelling selecteert of de systemen handmatig inschakelt, worden sensoren in de voor- 
en achterbumper automatisch geactiveerd. Terwijl u parkeert, geven beelden op het touchscreen 
en geluidssignalen aan hoe dicht u bij obstakels bent. 

 – Achteruitrijcamera (standaard op HSE) verbetert het zicht tijdens achteruitrijden. Statische lijnen 
over het camerabeeld op het touchscreen geven de omtrek en de baan van de auto aan en maken 
parkeren in krappe plekken zo gemakkelijk mogelijk. Dit handige parkeerhulpmiddel helpt ook bij 
het aankoppelen van een trailer.

PARKEREN ZONDER STRESS
De Range Rover biedt de meest geavanceerde technologieën voor intuïtieve en eenvoudige parkeeroplossingen. 
Of u nu achteruitrijdt, parallel parkeert of manoeuvreert op krappe plekken, deze functies maken het leven 
eenvoudiger. Afhankelijk van de uitvoering zijn deze functies standaard, optie of onderdeel van een optie pack.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

STANDAARD PARKEERFUNCTIES OPTIONELE PARKEERFUNCTIES

Park Distance Control (PDC) voor en achter 360° Surround Camera

 – 360° Surround Camera maakt gebruik van vier onopvallend in de carrosserie geïntegreerde digitale 
camera’s, en verschaft de bestuurder een 360°-bovenaanzicht van de auto op het touchscreen.
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TECHNOLOGIE

OPTIONELE PARK PACKS

Het optionele Park Pack helpt u bij het manoeuvreren in krappe situaties en rijden 
in stedelijke omgevingen, het omvat:
 – 360° Park Distance Control geeft u extra zelfvertrouwen bij het manoeuvreren in krappe 
parkeerplaatsen. Wanneer de achteruitversnelling wordt geselecteerd, worden sensoren rondom in de 
auto automatisch geactiveerd of kunnen handmatig worden geactiveerd, en verschijnt een afbeelding 
van het bovenaanzicht van de auto op het touchscreen. Terwijl u parkeert, geven beelden op het 
touchscreen en geluidssignalen aan hoe dicht u bij obstakels bent.

 – Rear Traffic Monitor komt vooral van pas wanneer u achteruit wegrijdt uit een parkeervak. Dit systeem 
waarschuwt u voor verkeer van weerszijden via visuele symbolen en een geluidssignaal. Zo weet u altijd  
wat er achter u gebeurt, ook wanneer uw zicht is belemmerd.

 – Clear Exit Monitor waarschuwt achterpassagiers voordat zij uitstappen voor naderende voertuigen, 
fietsers of andere gevaren. Wanneer de achterpassagiers aan de portiergreep trekken om uit te 
stappen, gaat een waarschuwingslampje knipperen op het betreffende portier wanneer een naderend 
obstakel wordt gedetecteerd.

PARK PACK PARK PRO PACK 

360° Park Distance Control Park Assist

Het optionele Park Pro Pack helpt u met parkeren en zorgt ervoor dat u veilig en zeker krappe 
parkeerplaatsen in en uit kunt manoeuvreren, in verkeer dat aan het zicht wordt onttrokken 
door gebouwen of andere auto’s. Omvat 360° Park Distance Control, Rear Traffic Monitor en 
Clear Exit Monitor uit het Park Pack, plus:
 – Park Assist maakt fileparkeren en dwars op de rijrichting parkeren gemakkelijker dan ooit door de 
auto zelf in een geschikte plek te sturen. U hoeft alleen de juiste versnelling te kiezen en de snelheid 
van de auto te regelen via gas- en rempedaal. Symbolen en meldingen op het display leiden u door 
de manoeuvre. Park Assist helpt u ook met uitparkeren, waarmee het systeem u alle parkeerstress uit 
handen neemt.
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DRIVER ASSIST PACK
Het Driver Assist Pack (optie) biedt een breed scala aan bestuurdersondersteunende systemen, 
inclusief de functies die ook aanwezig zijn in het Drive Pro Pack* (zie pagina 37), het Park Pro Pack 
(zie pagina 39) en de 360° Surround Camera. Het omvat ook de Adaptive Cruise Control met Steering 
Assist. Subtiel ingrijpen in de besturing zorgt ervoor dat het de bestuurder minder moeite kost om 
de auto in het midden van de rijstrook te houden.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue met interieur in Navy/Ivory en uitgevoerd met opties (per land verschillend).

CAMERA VOOR RADAR VOOR
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TECHNOLOGIE

ADAPTIVE CRUISE CONTROL MET STEERING ASSIST 
Adaptive Cruise Control met Steering Assist kan worden geactiveerd bij snelheden 
vanaf 15 km/h en is, zodra het is ingeschakeld, actief van 0-180 km/h. Het systeem wordt 
ingeschakeld door op de 'Set'-toets van cruise control te drukken. Vervolgens werken een 
camera en een radarsysteem samen om rijstroken vóór u te detecteren, zodat uw auto in 
het midden van de rijstrook wordt gehouden en de snelheid kan worden aangepast aan het 
gedrag van het verkeer vóór u. Wanneer de voorligger snelheid mindert, of zelfs helemaal 
tot stilstand komt, remt deze functie automatisch uw auto af en brengt hem zo nodig tot 
stilstand om zo te zorgen voor een ontspannen en evenwichtig rijgedrag in omstandigheden 
met druk verkeer. 

Adaptive Cruise Control met Steering Assist werkt met u samen; terwijl u uw handen aan 
het stuur houdt en de weg voor u bekijkt, helpt het systeem u bij het sturen, remmen en 
accelereren. Als u het stuur loslaat, geeft de auto een waarschuwing. Als de waarschuwing 
wordt genegeerd, wordt Steering Assist uitgeschakeld, maar blijft de Adaptive Cruise 
Control actief.
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EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN

DUURZAAM ONTWERP
In het kader van duurzaam ondernemen zet Land Rover zich in om auto’s te produceren waarin meer duurzame materialen 
worden verwerkt, die minder afval produceren en die minder grond- en brandstoffen gebruiken. Het ontwikkelingsproces van de 
Range Rover omvatte een complete life cycle assessment. De auto is zodanig ontworpen dat deze voor 85 procent recyclebaar/
herbruikbaar is en voor 95 procent kan worden teruggewonnen aan het einde van de levensduur.

Ons innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om voor de carrosserie een unieke legering te gebruiken die voor 50 procent 
bestaat uit gerecycled materiaal uit de carrosserieproductie, wat resulteert in aanzienlijk hogere prestaties en lagere CO2-
emissies gedurende de levensduur van de auto. In onze gesloten productiekringloop wordt aluminium dat overblijft tijdens het 
productieproces teruggewonnen, gescheiden en omgesmolten tot nieuw aluminium van dezelfde kwaliteit, waardoor er minder 
primair aluminium hoeft te worden geproduceerd, terwijl nog steeds wordt voldaan aan de hoogste kwaliteitseisen.
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TECHNOLOGIE

ENGINE MANUFACTURING CENTRE
Het Engine Manufacturing Centre van Jaguar Land Rover, waar onze Ingenium-motoren worden 
geproduceerd, is gebouwd volgens de allerhoogste milieunorm (BREEAM Excellent), en is voorzien 
van een van de grootste zonnepanelendaken in Groot-Brittannië. Het dak is bedekt met 22.600 
zonnepanelen, die in staat zijn om maximaal 6,2 MW te leveren. De panelen genereren tot wel 
30 procent van de in de fabriek verbruikte energie.

ECO-MODUS
De ECO-modus zorgt er via speciale software voor dat de auto efficiënter en zuiniger rijdt, 
bijvoorbeeld door de bewegingen van gaspedaal te dempen bij gas geven en schakelen, en door 
verwarming, ventilatie en climate control aan te passen wanneer deze in Auto-modus staan of door  
de verwarming van de elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels uit te schakelen.

TECHNOLOGIEËN VOOR LAGE CO2-EMISSIES
Alle motoren voor de Range Rover zijn uitgerust met verschillende technologieën om de  
CO2-emissies zo veel mogelijk te reduceren. Ons intelligente Stop/Start-systeem* is ontworpen  
om brandstofverbruik te verlagen en emissies te verminderen. Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV),  
dat wordt gezien als de volgende generatie van Stop/Start-technologie, gaat nog een stap verder.  
Het effect van beide gecombineerde systemen resulteert in 12% lagere CO2-emissies voor de  
P400-benzinemotor. Onze nieuwste Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) combineert optimale 
prestaties met minimaal brandstofverbruik.

 *Per land verschillend. 
Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor alle informatie over de aandrijflijn, de motorprestaties en het 
brandstofverbruik. N.B.: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen. 
De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar met de standaard velgen.
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VEILIGHEID

VEILIG EN ZEKER
Dankzij het geavanceerde ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen, biedt de 
Range Rover zijn inzittenden een hoge mate van bescherming. De zelfdragende aluminium 
carrosserie maakt de Range Rover tot een van de sterkste auto’s in zijn klasse. Het gebruik 
van extra sterk aluminium in de carrosserie zorgt voor een minimale vervorming van de 
veiligheidskooi in geval van een botsing. De verhoogde Command Driving Position van 
de Range Rover zorgt voor beter zicht onder alle omstandigheden. U kunt meer van de 
weg zien en beter worden gezien door andere weggebruikers, waardoor u een groter 
gevoel van veiligheid en vertrouwen krijgt. 

Voor optimale veiligheid is de auto uitgerust met talrijke functies die niet alleen 
u en uw passagiers beschermen, maar die ook actief helpen ongevallen te voorkomen.

Dynamic Stability Control (DSC) evalueert het dynamische rijgedrag van de Range Rover 
en grijpt in om de stabiliteit van de auto te maximaliseren. DSC reduceert het motorkoppel 
en remt individuele wielen af om de rijrichting van de auto te corrigeren en zo onderstuur 
of overstuur te neutraliseren.

Antiblokkeer remsysteem (ABS) zorgt ervoor dat de auto tijdens het remmen grip houdt 
op het wegdek en voorkomt dat de wielen blokkeren – daarbij blijft de auto bestuurbaar. 
Het systeem helpt de remweg te verkorten.

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) varieert automatisch de remkracht aan 
de voor- en achteras om de remweg te verkorten, met behoud van de stabiliteit 
en de bestuurbaarheid van de auto.
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VEILIGHEID

ISOFIX-
BEVESTIGINGSPUNTEN

AIRBAGS

ALUMINIUM 
VEILIGHEIDSKOOI

Electronic Traction Control (ETC) optimaliseert de tractie en stabiliteit door wielspin te 
elimineren. Het ETC-systeem verlaagt het aandrijfkoppel naar het doorslippende wiel en remt 
het zo nodig verder af.

Cornering Brake Control (CBC) varieert automatisch de remkracht per wiel als wordt geremd 
in een bocht en de grenzen van de grip worden bereikt. Het systeem voorkomt dat de wielen 
blokkeren en gaan slippen door de remkracht op de afzonderlijke wielen te variëren.

Roll Stability Control (RSC) is geïntegreerd in DSC om de kans op kantelen te verkleinen, 
maar wel de wendbaarheid te behouden, alsmede de mogelijkheid om rond obstakels 
te sturen. Het systeem evalueert de bewegingen van de auto en de krachten in bochten 
om een eventueel risico op kantelen te detecteren. Als een risico wordt gedetecteerd, 
wordt het buitenste voorwiel afgeremd om de krachten te verkleinen die bijdragen aan 
de kans op kantelen.

Emergency Brake Assist voelt wanneer u het rempedaal snel, maar niet krachtig genoeg 
intrapt voor maximale remprestaties. Het verhoogt daarom de remdruk via de ABS-pomp, 
om ervoor te zorgen dat u sneller stopt. 

Noodstop-remlicht – Om het risico op botsingen verder te verkleinen, schakelt het Emergency 
Stop Signal-systeem automatisch de alarmknipperlichten in tijdens een noodstop. 

Voor nog meer veiligheid voor het hele gezin zijn standaard twee ISOFIX-bevestigingspunten 
voor baby-/kinderzitjes geïntegreerd in beide buitenste zitplaatsen van de achterbank. 
Ook zijn gordelspanners gemonteerd die in geval van een frontale aanrijding de voorwaartse 
verplaatsing van de inzittenden helpen beperken. Voor verdere bescherming van de 
inzittenden beschikt de auto over een uitgebreid pakket voorzieningen waaronder front- en 
zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, en doorlopende curtain-hoofdairbags voor 
inzittenden voor- en achterin.
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VEILIGHEID

VERLICHTINGSTECHNOLOGIE
De Range Rover heeft standaard LED-koplampen en -achterlichten, 
inclusief signature-dagrijverlichting vóór, schemersensor voor 
automatisch inschakelen van koplampen, en koplampsproeiers. 
LED-koplampen en -achterlichten zijn ontworpen om een autoleven 
lang mee te gaan en gebruiken minder energie. Bovendien komt de 
geproduceerde lichtkwaliteit sterk overeen met die van daglicht, 
waardoor rijden in het donker minder vermoeiend is.

Verschillende patronen voor de lichtbundel zorgen voor maximale 
verlichting onder uiteenlopende rijcondities, met minimale 
hinder voor andere weggebruikers. De standaard Premium LED-
koplampen kunnen worden aangevuld met de functie Automatic 
High Beam Assist (optie op HSE) die het grootlicht inschakelt 
wanneer dat kan en uitschakelt wanneer andere weggebruikers 
worden gedetecteerd.

Matrix LED-koplampen (optie op HSE) en Pixel LED-koplampen 
zijn beide gekoppeld aan het Adaptive Front-lighting System (AFS) 
en Advanced Driving Beam (ADB). Het AFL-systeem optimaliseert 
de lichtbundel voor diverse rijomstandigheden: stad, buitenweg, 
snelweg en slecht weer. ADB biedt u de mogelijkheid grootlicht en 
dimlicht gelijktijdig te gebruiken. Door het grootlicht in verticale 
stroken te splitsen, werpen de Matrix LED-koplampen vier verticale 
schaduwen voor tegemoetkomend verkeer om verblinding te 
voorkomen en hoeft grootlicht niet te worden uitgeschakeld zodat 
de lichtopbrengst en het zicht gelijk blijven.

Pixel LED-koplampen (optie op HSE en Vogue), met bijna drie 
keer zo veel LED’s als in de Matrix-koplampen, vormen onze 
meest geavanceerde koplamptechnologie en bouwen voort op 
de ADB-functionaliteit voor optimale lichtopbrengst. Door het 
grootlicht te splitsen in verticale en horizontale stroken, werpen 
de koplampen maximaal vier schaduwen met hoge definitie voor 
tegenliggers om verblinding van de bestuurders te voorkomen. 
Deze verlichtingsoptie omvat meedraaiende koplampen die bij 
hogere snelheden mee bewegen met de besturing.

Pixel-laser LED-koplampen (optie op Vogue en Autobiography) 
zijn een variant van de Pixel LED-koplampen aangevuld met 
lasertechnologie. De lange-afstandslaser produceert licht met 
een vijfmaal grotere intensiteit dan standaard LED-verlichting en 
is bij uitstek geschikt voor verlichting van lange, rechte trajecten. 
Dit verlichtingssysteem, dat in werking treedt vanaf 80 km/h en 
wanneer geen andere externe verlichting wordt gedetecteerd, 
biedt helder zicht tot meer dan een halve kilometer voor de auto.

Extra Signpost Dimming – standaard i.c.m. Matrix LED-koplampen 
– schakelt de LED's uit die direct op verkeersborden schijnen 
om verblinding door reflecties te voorkomen. Tourist Mode-
technologie past de AFS-lichtbundel aan afhankelijk van de kant 
van de weg waar u rijdt (bijv. bij rijden in Groot-Brittannië).

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.

KOPLAMPEN PREMIUM LED- 
KOPLAMPEN 

MATRIX LED- 
KOPLAMPEN 

PIXEL LED- 
KOPLAMPEN 

PIXEL-LASER LED- 
KOPLAMPEN 

Aantal LED’s per systeem 24 52 142 144
Automatic High Beam Assist (AHBA) 8 4 4 4

Adaptive Front Lighting (AFS) – 4 4 4

Matrix Advanced Driving Beam (ADB) – 4 – –
Pixel Advanced Driving Beam (ADB) – – 4 4

Dynamische bochtverlichting – – 4 4

Laser High Beam – – – 4

Sign Post Dimming – 4 4 4

Tourist Mode – – 4 4
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AUTOMATIC ACCESS HEIGHT -50 MM

VEELZIJDIGHEID

DOOR EN DOOR 
VEELZIJDIG

ELEGANTE AANKOMST
Er zijn talrijke opties om van elke reis een ongekend comfortabele en plezierige 
beleving te maken. Automatic Access Height stelt u bijvoorbeeld in staat 
om de luchtvering 50 mm te laten zakken wanneer de auto tot stilstand 
komt, zodat u en uw passagiers nog gemakkelijker kunnen in- en uitstappen. 
Daarnaast zorgt de Clear Exit Monitor (optie) ervoor dat achterpassagiers veilig 
kunnen uitstappen door hen, voordat ze het portier openen, attent te maken 
op naderend verkeer. De auto is ook beschikbaar met Soft Door Close (optie op 
HSE), voor sluitbekrachtiging op de voor- en achterportieren. 

INTERIEURKLIMAAT
Om te voorkomen dat het te warm wordt in het interieur en om de climate 
control zo min mogelijk te belasten, wordt de automatische zonwering* 
gesloten wanneer de inzittenden zijn uitgestapt en de portieren zijn 
vergrendeld. Zodra de portieren worden ontgrendeld, keert de zonwering 
automatisch terug naar de uitgangspositie. De zonwering met handsfree-
bediening* kan met een intuïtieve handbeweging naar voren of naar achteren 
worden gesloten of geopend, zodat de bestuurder de aandacht bij weg 
en verkeer kan houden. De ionisatie van interieurlucht (optie) op basis van 
Nanoe™-technologie verbetert de luchtkwaliteit in het interieur en verwijdert 
allergenen, eventuele virussen, bacteriën en de bijbehorende geuren uit de 
ventilatielucht. Hiervoor worden deeltjes in de lucht geïoniseerd, waardoor 
ze worden aangetrokken door oppervlakken en de lucht schoner wordt. 
Met 4-zone climate control (optie) wordt het leven nog comfortabeler, 
omdat hiermee temperatuurniveaus, luchtverdeling en ventilatorsnelheid 
achterin ook kunnen worden geregeld.

*Alleen beschikbaar i.c.m. panoramadak.
Nanoe™ is een gedeponeerd handelsmerk van Panasonic Corporation.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd met opties.
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VEELZIJDIGHEID

ACTIVITY KEY
Met de Activity Key (optie) kunt u genieten van uw favoriete activiteiten en 
de autosleutel veilig in uw auto laten. Voor extra gebruiksgemak kunt u de 
Activity Key om uw pols dragen. De polsband is robuust en volledig waterdicht. 
Op deze manier kunt u allerlei activiteiten uitvoeren, van paardrijden tot 
zwemmen. Houd de Activity Key tegen de achterklep (bij de eerste letter ‘R’ 
van Range Rover) om de auto te vergrendelen of ontgrendelen en tegelijk 
de conventionele afstandsbediening uit of weer in te schakelen.

ACHTERKLEP
De gedeelde achterklep is een karakteristiek Range Rover element. 
De elektrisch bediende onderste achterklep vormt een handige zit- of 
staplaats voor een picknick of een sportief evenement, waarbij de eveneens 
elektrisch bediende bovenste achterklep extra bescherming kan bieden 
tegen de elementen. Met de handsfree elektrische achterklepbediening 
kunt u de achterklep openen of sluiten vanaf het trottoir zonder fysiek de 
auto of de afstandsbediening te hoeven aanraken. Doordat het systeem kan 
worden gecombineerd met alle originele, als optie beschikbare trekhaken, 
kunt u deze functie ook bij aangekoppelde trailer gebruiken. Rear Height 
Adjust laat de achterwielophanging met 50 mm zakken wanneer de achterklep 
wordt geopend, zodat de bagageruimte beter toegankelijk is. Op deze manier 
krijgt de bagageruimtevloer een meer natuurlijke hellingshoek en hebt u beter 
toegang tot de bagageruimte voor gemakkelijker in- en uitladen van bagage. 
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ACHTERBANK

INTELLIGENT SEAT CARGO MODE/CONVENIENCE FOLD
Maakt het leven gemakkelijker. Intelligent Seat Cargo Mode is een speciale functie waarmee u de achterbank elektrisch kunt 
neerklappen, terwijl tegelijkertijd de voorstoelen naar voren worden verplaatst zodat deze elkaar niet raken. De achterbank 
is asymmetrisch gedeeld (60:40) en de delen zijn afzonderlijk elektrisch neerklapbaar (ideaal voor lange bagage, zoals ski’s). 
Convenience Fold is alleen beschikbaar in combinatie met Executive Class Seating (optie) en stelt u in staat om de zitplaatsen 
achterin te verstellen via het bovenste touchscreen of een app op uw smartphone*. Dit is met name handig wanneer u bij  
de auto aankomt met uw handen vol boodschappen of grote stukken bagage. 

*Alleen i.c.m. Remote Premium.
De P400e-uitvoeringen hebben een bagageruimte die tot maximaal 100 liter kleiner is, waarbij de bagageruimtevloer 46 mm hoger ligt.
Het afbeelding toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Navy/Ivory, uitgevoerd met opties.

5 ZITPLAATSEN
INHOUD 

(VDA-norm)
707 / 707

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

900 / 900
LITER

(SWB / LWB)

4 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
1.102 / 1.167

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

1.317 / 1.397
LITER

(SWB / LWB)

3 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
1.299 / 1.396

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

1.526 / 1.645 
LITER  

(SWB / LWB)

2 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
1.694 / 1.856

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

1.943 / 2.142 
LITER 

(SWB / LWB)
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VDA-norm: inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Bruto: inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. VEELZIJDIGHEID

EXECUTIVE CLASS SEATING ACHTERIN

STROOMAANSLUITINGEN EN OPBERGRUIMTE
Met twee 220V-stopcontacten (optie), tot wel vijf 12V-aansluitingen en tot maar liefst zeven USB-
oplaadpunten verspreid over het interieur zijn er volop mogelijkheden voor het onderweg opladen van 
elektronica. Om het interieur altijd opgeruimd te kunnen houden, is het aantal opbergmogelijkheden 
vergroot. Zo is onder meer een speciale uitsparing voor smartphones aangebracht in het voorste deel 
van de middenconsole. In plaats van een opbergvak met koelfunctie in de middenconsole voorin (optie) 
kan ook worden gekozen voor een opbergvak met extra koelfunctie, waarin uw drankjes ook extra kunnen 
worden afgekoeld. Dit koelvak biedt plaats aan 4 flesjes van 500 ml en deze kunnen worden bewaard bij 
een temperatuur van 5° C. Dit vak is bovendien voorzien van een snelkoelfunctie, waarmee u uw drankjes 
snel kunt afkoelen, bijvoorbeeld bij plaatsen van warme flesjes in het vak.

5 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
532 / 532 

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

700 / 700
LITER

(SWB / LWB)

4 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
705 / 711 

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

902 / 919 
LITER

(SWB / LWB)

3 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
1.160 / 1.283 

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

1.518 / 1.674
LITER

(SWB / LWB)

2 ZITPLAATSEN
INHOUD

(VDA-norm)
1.611 / 1.920 

LITER
(SWB / LWB)

INHOUD  
(bruto)

2.094 / 2.373
LITER

(SWB / LWB)

51



1Trekgewicht 2.500 kg voor P400e-uitvoeringen.  2Niet beschikbaar op P400e. 
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd met opties.

TREKKEN
Met een trekgewicht tot 3.500 kg1 en door de integratie van speciale technologieën is de 
Range Rover berekend op de meest veeleisende taken.

ELEKTRISCH UIT-/INKLAPBARE TREKHAAK2

Dit optionele systeem wordt bediend via een handige schakelaar in de bagageruimte  
of via het touchscreen. 

AANKOPPELASSISTENT
De aankoppelassistent Tow Hitch Assist maakt het aankoppelen van een trailer aan de auto veel 
gemakkelijker door het proces te visualiseren. Het touchscreen toont het verwachte traject van  
de trekhaak naar de trailerkoppeling. Standaard i.c.m. achteruitrijcamera.

REAR HEIGHT ADJUST
Met de schakelaars in de bagageruimte en via de afstandsbediening kan de hoogte van de 
achterwielophanging met 50 mm worden verlaagd om grote of zware spullen in of uit te laden,  
of wanneer u een trailer wilt aankoppelen, afkoppelen of beladen. 

TOW ASSIST
Tow Assist helpt bij het achteruitrijden door het traject van de trailer te voorspellen. Het systeem 
toont op het touchscreen de voorspelde baan van zowel de auto als de trailer in de vorm van 
gekleurde trajectlijnen. U kunt zelfs de breedte van uw trailer instellen zodat het systeem 
nauwkeurige hulplijnen kan weergeven. Standaard i.c.m. 360° Surround Camera.

ADVANCED TOW ASSIST
Dankzij Advanced Tow Assist kunt u bij het achteruitrijden met de Terrain Response 2-draaiknop 
de rijrichting van de trailer bepalen. Dit optionele systeem bedient de besturing van de auto 
om de juiste baan van de trailer te realiseren.

TRAILER STABILITY ASSIST
Trailer Stability Assist (TSA) zorgt voor grotere stabiliteit bij het trekken van een trailer. Indien TSA 
vaststelt dat de trailer een gevaarlijke pendelbeweging begint te ontwikkelen, helpt het u om de 
controle terug te krijgen door de snelheid van uw auto geleidelijk te reduceren via het verlagen 
van het motorvermogen. Daarnaast worden individuele wielen links en rechts afgeremd om 
de pendelbeweging te neutraliseren.
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De afbeelding toont de Range Rover SVAutobiography Dynamic in Firenze Red, uitgevoerd met opties.54



SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 

EXTERIEUR
De SVAutobiography Dynamic, die is ontworpen en ontwikkeld door Special Vehicle 
Operations (SVO), Land Rover’s exclusieve afdeling voor maatwerk, speciale uitvoeringen, 
luxueuze editions en performance-modellen, vormt het summum van prestaties en luxe. 

De SVAutobiography Dynamic is ontworpen voor luxe en prestaties. Zijn vloeiende 
lijnenspel en het eigentijdse design zorgen overal ter wereld voor bewonderende blikken. 
Met een speciale afstemming van onderstel, besturing, uitlaat en wielophanging, is de 
SVAutobiography Dynamic 8 mm verlaagd in vergelijking met een standaard Range Rover 

– de assertieve uitstraling benadrukt het vermogen en de prestaties van dit model. 
Unieke Graphite Atlas accenten, markante rode Land Rover remklauwen en exclusieve 
lichtmetalen velgen dragen bij aan de high-performance uitstraling van dit exclusieve model. 
De SVAutobiography Dynamic tilt wendbaarheid, handling en prestaties, en daarmee het 
rijplezier voor de bestuurder, naar een nog hoger niveau.
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INTERIEUR
Door de magnifieke uitstraling van luxueus comfort en exclusieve 
stijl, biedt het interieur van de SVAutobiography Dynamic het 
allerbeste op het gebied van subliem vakmanschap. Het allerbeste 
Diamond Quilted leder voor de stoelbekleding is een lust voor de 
zintuigen. Een gerasterde afwerking van specifieke interieurdetails, 
zoals de Start/Stop-knop en de pedalen, draagt bij aan het gevoel 
van verfijning. De unieke transmissieselectieknop en de afwerking 
in Steel Weave Carbon Fibre versterken de unieke persoonlijkheid 
van de SVAutobiography Dynamic.

De zitplaatsen zijn uitgevoerd met nieuwe kussens en tussenlagen, bekleed met zachter, 
soepeler leder om deze eigenschappen te optimaliseren. Uw Land Rover dealer geeft u  
graag meer informatie.
De afbeelding toont het interieur van de Range Rover SVAutobiography Dynamic in  
Ebony/Vintage Tan met stoelbekleding in Ebony/Vintage Tan en interieurafwerking 
in Steel Weave Carbon Fibre, uitgerust met opties.
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SVAUTOBIOGRAPHY 
LONG WHEELBASE 

EXTERIEUR
Vakmanschap raakt nooit uit de mode en meer dan 45 jaar expertise in het ontwerpen en 
bouwen van Range Rovers spreekt duidelijk uit elke SVAutobiography Long Wheelbase. 
Ieder uniek maatwerkaspect straalt élégance en aandacht voor detail uit. Elke auto is uitgerust 
met luxueuze designkenmerken zoals de unieke grille en het ‘RANGE ROVER’ woordmerk op 
motorkap en achterklep, uitgevoerd in donker rastereffect met omlijsting in Bright Chrome. 

De SVAutobiography Long Wheelbase behoudt zijn krachtige uitstraling, ondanks de 200 mm 
langere carrosserie. De vent blades op de voorportieren in carrosseriekleur zijn afgewerkt 
met accenten in Bright Chrome en ook de portiergrepen met inzet in carrosseriekleur 
en de signature-lijst van de achterklep zijn uitgevoerd in Bright Chrome. Unieke 21" of 
22" lichtmetalen velgen completeren het luxueuze design.

Voor een nog sterkere uitdrukking van persoonlijke smaak kan de carrosserie ook worden 
uitgevoerd in Duo Tone-lak*. Daarbij wordt de auto onder de taillelijn uitgevoerd in 
een van de acht beschikbare exterieurkleuren, terwijl het bovenste deel wordt gelakt 
in Santorini Black, Aruba of Eiger Grey voor een prestigieuze uitstraling. 

*Duo Tone-lak beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase. Zie pagina 78 voor Duo Tone-combinaties.
De afbeelding rechts toont de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase met Duo Tone-lak in Eiger Grey 
en Santorini Black, uitgevoerd met opties.58
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De afbeelding toont het interieur van de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase in Vintage Tan/Vintage Tan en Satin Santos Palisander houtfineer, uitgerust met opties (per land verschillend).60



INTERIEUR
Sluit met een druk op de knop de elektrisch bedienbare achterportieren vanuit volledig 
geopende stand en aanschouw het interieur van de SVAutobiography Long Wheelbase; 
het summum van geraffineerde, geavanceerde en weelderige luxe. Aandacht voor detail 
spreekt uit alles dat u ziet en aanraakt. Van de elektrisch uitklapbare werktafeltjes in de 
middenconsole, tot de exclusieve stoelbekleding met stiknaden in Diamond Quilted-patroon 
en het bergvak achterin met koelfunctie straalt de auto een zelfverzekerde en kalme 
beheersing uit.

Een gerasterde afwerking van interieurdetails, zoals de Stop/Start-knop, de Zenith-klok, 
de transmissieselectieknop en de draaiknoppen van de verstelbare armsteunen, draagt 
bij aan de exclusieve uitstraling. Een met leder beklede hoedenplank en zijwanden van de 
bagageruimte zijn standaard, evenals de Comfort Plus Executive Class Seating. Dit zorgt 
ervoor dat elke reis een absoluut ontspannende beleving is. 

Tot de exclusieve opties behoren een elektrisch uitschuifbare bagageruimtevloer met 
afwerking in houtfineer of tapijt en een Tailgate Event Seating-systeem. Dit laatste biedt twee 
comfortabele en luxueuze lederen zitplaatsen voor op de onderste achterklep (bij stilstaande 
auto) voor bijvoorbeeld een picknick of gebruik als tribune bij outdoor-evenementen.

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS
De zitplaatsen zijn uitgevoerd met nieuwe kussens en tussenlagen, bekleed met zachter, soepeler leder om deze 
eigenschappen te optimaliseren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 61



SPECIFICATIES

KIES UW UITVOERING
Elk uitrustingsniveau onderscheidt zich door unieke kenmerken en vormt daarmee een basis om uw persoonlijke Range Rover te creëren. 
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de verschillende uitvoeringen en hun standaarduitrustingen.

Wanneer u benieuwd bent hoe uw gewenste uitvoering eruitziet, configureer dan uw Range Rover op landrover.com

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

UITVOERINGEN HSE VOGUE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY  
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY  
LONG WHEELBASE

Standard Wheelbase 4 4 4 4 –
Long Wheelbase – 4 4 – 4
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Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

STANDAARDUITRUSTING VOOR ALLE MODELLEN

DYNAMIEK
 – Achttraps automatische transmissie
 – Twin-speed tussenbak met hoge  
en lage gearing

 – All Wheel Drive (AWD)
 – Adaptive Dynamics
 – Snelheidsafhankelijke, elektrische 
stuurbekrachtiging (EPAS)

 – Dynamic Stability Control (DSC)
 – Low Traction Launch 
 – Electronic Traction Control (ETC)
 – Roll Stability Control (RSC)
 – Cornering Brake Control (CBC)
 – Automatic Access Height 
 – Hill Descent Control (HDC)
 – Elektronisch gestuurde luchtvering
 – Elektromechanisch gestuurde  
parkeerrem (EPB)

 – Electronic Brakeforce Distribution (EBD).

EXTERIEUR
 – Akoestisch gelaagde voorruit
 – Elektrisch verwarmbare voorruit
 – Ruitenwissers met regensensor
 – Wis-/wasfunctie achterruit
 – Winter parkeerpositie ruitenwissers
 – Gelaagd glas voor voor-/achterportierruiten 
en achterste zijruiten

 – Handsfree elektrische achterklepbediening.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – Koplampen met schemersensor
 – Dagrijverlichting vóór (DRL)
 – LED-achterlichten
 – Uitschakelvertraging koplampen
 – Derde remlicht
 – Hogedruk koplampsproeiers.

VELGEN EN BANDEN
 – Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
 – Wielmoersloten.

TREKKEN
 – Trailer Stability Assist (TSA)
 – Elektrische trekhaakvoorbereiding
 – Sleepogen voor en achter.

INTERIEUR
 – Multifunctioneel stuurwiel
 – Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare 
stuurkolom

 – Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
 – Elektrisch bedienbare portierruiten met 
tiptoetsfunctie en inklembeveiliging

 – Afsluitbaar dashboardkastje

 – Non-Smoker's Pack
 – Bekerhouders voor- en achterin
 – Handgrepen voor en achter.

GEBRUIKSGEMAK
 – Keyless Start met Start-/Stop-knop 
 – Middenconsole met opbergvak en armsteun
 – Armsteunen voor beide voorstoelen
 – Middenarmsteun achter
 – Verlichting in bagageruimte
 – Drievoudig scharnierende, uitneembare 
afdekking bagageruimte

 – Gemakkelijk te beladen bagageruimte
 – Bevestigingsogen in bagageruimte.

INFOTAINMENT
 – Touch Pro Duo
 – 12,3" Interactive Driver Display
 – Navigation Pro
 – Protect
 – Pro Services en 4G WiFi-hotspot 
 – Remote Premium 
 – Spraakherkenning 
 – 12V-aansluitingen 
 – USB-oplaadpunten
 – Bluetooth-connectivity
 – Smartphone Pack.

BESTUURDERSONDERSTEUNING
 – Emergency Braking 
 – Cruise control en Speed Limiter 
 – Park Distance Control (PDC) voor en achter.

VEILIGHEID
 – Emergency Brake Assist (EBA)
 – Anti-diefstalalarm met beveiliging van 
carrosserie en interieur, zelfinschakelende 
startonderbreker, hellingshoekdetectie en 
claxon met noodstroombatterij 

 – Antiblokkeer remsysteem (ABS)
 – Automatische portiervergrendeling bij 
wegrijden (instelbaar)

 – Keyless Entry
 – Ontgrendeling van alleen bestuurdersportier 
(instelbaar) 

 – Elektrisch bediende kindersloten op 
achterportieren

 – ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes in 
buitenste zitplaatsen achterin

 – Frontairbags voor bestuurder en 
voorpassagier met gebruikssensor in 
voorpassagiersstoel

 – Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
 – Hoofdairbags voor inzittenden voor-  
en achterin.

KIES UW UITVOERINGBluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie. 63



HSE

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.64



Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

HSE  
(EXTRA UITRUSTING T.O.V. STANDAARD)

DYNAMIEK  – Terrain Response.

VELGEN  – 19" 5-Split Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 5001’ in Gloss Silver*.

EXTERIEUR  – Grilleraster en -omlijsting in Shadow Atlas met frame in Narvik Black 
 – Voorbumperaccenten in Shadow Atlas 
 – Afwerking luchtinlaten voorbumper in satijnglans carrosseriekleur 
 – Afwerking vent blades en accentlijsten op flanken in satijnglans carrosseriekleur
 – Tussenstuk bodembescherming in Eiger Grey 
 – Signaturelijst achterklep in Shadow Atlas
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie en instapverlichting.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting.

INTERIEUR  – Stoelbekleding in generfd leder 
 – 16-voudig verstelbare en verwarmbare voorstoelen en handmatig verstelbare achterbankleuning 
 – Interieurafwerking in Shadow Walnut houtfineer
 – Hemelbekleding in Morzine 
 – Aluminium dorpellijsten met Range Rover woordmerk.

GEBRUIKSGEMAK  – 3-Zone climate control.

INFOTAINMENT  – Meridian™ audiosysteem.

BESTUURDERSONDERSTEUNING  – Achteruitrijcamera
 – Lane Departure Warning.

KIES UW UITVOERING*20"12-Spoke lichtmetalen velgen 'Style 1065' in Gloss Silver voor P400e. 65



Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

VOGUE
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Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

*Niet beschikbaar op P400e.  **Niet voor Nederland.
De extra uitrusting t.o.v. het voorgaande model is vetgedrukt. KIES UW UITVOERING

VOGUE  
(EXTRA UITRUSTING T.O.V. STANDAARD)

DYNAMIEK  – Terrain Response.

VELGEN  – 20" 12-Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 1065’ in Gloss Silver
 – Ruimtebesparend lichtmetalen reservewiel*.

EXTERIEUR  – Grilleraster en -omlijsting in Atlas met frame 
in Narvik Black

 – Voorbumperaccent in Atlas
 – Afwerking luchtinlaten voorbumper in 
satijnglans carrosseriekleur

 – Vent blades en accentlijsten op flanken in 
satijnglans carrosseriekleur

 – Tussenstuk bodembescherming in Eiger Grey

 – Signaturelijst achterklep in Atlas
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met memoryfunctie 
en instapverlichting

 – Automatisch dimmende buitenspiegels.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
 – LED-mistlampen voor.

INTERIEUR  – Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder
 – 20-voudig verstelbare en verwarmbare voorstoelen, 
elektrisch verstelbare achterbankleuning en 
verwarmbare buitenste zitplaatsen achterbank 

 – Interieurafwerking in Shadow Walnut houtfineer 
 – Hemelbekleding in Morzine

 – Verwarmbare stuurwielrand 
 – Vloermatten voor en achter 
 – Dubbele zonnekleppen met verlichte 
make-upspiegels

 – 'RANGE ROVER' woordmerk.

GEBRUIKSGEMAK  – 3-Zone climate control 
 – Soft Door Close.

INFOTAINMENT  – Meridian™ audiosysteem
 – Digitale TV-functie**.

BESTUURDERSONDERSTEUNING  – 360° Surround Camera 
 – Lane Departure Warning.

LONG WHEELBASE – 
UITRUSTING

 – Vast glazen panoramadak 
 – Aluminium dorpellijsten met verlichting en ‘RANGE ROVER’ woordmerk
 – Elektrisch bediende zonneschermen voor achterportierruiten
 – Configureerbare ambianceverlichting.
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AUTOBIOGRAPHY

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.68



Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

AUTOBIOGRAPHY  
(EXTRA UITRUSTING T.O.V. STANDAARD)

DYNAMIEK  – Terrain Response 2
 – All Terrain Progress Control (ATPC)*.

VELGEN  – 21" 7-Split Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 7001’ in Gloss Silver
 – Volwaardig reservewiel*.

EXTERIEUR  – Grilleraster en -omlijsting in Atlas  
met frame in Narvik Black

 – Voorbumperaccent en afwerking luchtinlaten 
voorbumper in Atlas

 – Vent blades en accentlijsten op flanken in Atlas
 – Portiergrepen in Atlas met inzet in carrosseriekleur
 – Tussenstuk bodembescherming in Eiger Grey

 – Signaturelijst achterklep in Atlas
 – Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met memoryfunctie en 
instapverlichting

 – Automatisch dimmende buitenspiegels.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – Pixel LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
 – LED-mistlampen voor.

INTERIEUR  – Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder
 – 24-voudig verstelbare en koel-/verwarmbare 
voorstoelen met massagefunctie en Executive Class 
Seating achterin

 – Interieurafwerking in Satin Straight Walnut houtfineer
 – Hemelbekleding in Suedecloth
 – Verwarmbare stuurwielrand 

 – Premium vloermatten voor en achter 
 – Dubbele zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
 – Aluminium dorpellijsten met verlichting en 
‘Autobiography’-woordmerk voor voorportieren.

GEBRUIKSGEMAK  – 4-Zone climate control 
 – Configureerbare ambianceverlichting

 – Keyless Entry.

INFOTAINMENT  – Meridian™ Surround Sound audiosysteem
 – Digitale TV-functie**.

BESTUURDERSONDERSTEUNING  – 360° Surround Camera 
 – Lane Departure Warning.

LONG WHEELBASE – 
UITRUSTING 

 – Gelaagd glas voor voorportierruiten en  
gelaagd privacy glas voor achterportierruiten  
en achterste zijruiten

 – Extra warmtewerende voorruit

 – Elektrisch bediende zonneschermen  
voor achterportierruiten

 – CD-/DVD-speler
 – 10" Rear Seat Entertainment.

*Niet beschikbaar op P400e.  **Niet voor Nederland.
De extra uitrusting t.o.v. het voorgaande model is vetgedrukt. KIES UW UITVOERING 69



SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.70



Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC  
(EXTRA UITRUSTING T.O.V. STANDAARD)

DYNAMIEK  – Terrain Response 2
 – All Terrain Progress Control (ATPC)
 – Dynamic Response 

 – Rode remklauwen
 – Unieke, geïntegreerde, metalen  
SVAutobiography uitlaateindstukken.

VELGEN  – 21" 5-Split Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 5005’ in Gloss Dark Grey
 – Volwaardig reservewiel.

EXTERIEUR  – Exclusieve SVAutobiography grille die bestaat uit: 
Grilleraster in Graphite Atlas met inzetten in Bright 
Chrome, grille-omlijsting in Bright Chrome en frame 
in Narvik Black

 – Voorbumperaccent en afwerking luchtinlaten 
voorbumper in Graphite Atlas

 – Vent blades in Graphite Atlas met inzetten  
in Bright Chrome en accentlijsten op flanken  
in Graphite Atlas

 – Portiergrepen in Bright Chrome met inzet 
in carrosseriekleur

 – Bodembescherming in bumpers in Indus Silver
 – Signaturelijst achterklep in Graphite Atlas
 – Dak in contrastkleur Black
 – Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met memoryfunctie en 
instapverlichting

 – Automatisch dimmende buitenspiegels.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – Pixel-laser LED-koplampen met 
signature-dagrijverlichting

 – LED-mistlampen voor.

INTERIEUR  – Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline  
leder met Diamond Quilted stiknaden

 – 24-voudig verstelbare en koel-/verwarmbare 
voorstoelen met uitgebreide massagefunctie en 
Executive Class Comfort-Plus Seating achterin

 – Interieurafwerking in Steel Weave Carbon Fibre
 – Hemelbekleding in geperforeerd leder

 – Verwarmbare stuurwielrand 
 – Premium vloermatten voor en achter 
 – Dubbele zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
 – Aluminium dorpellijsten met verlichting en  
verlicht SVAutobiography-woordmerk

 – SVAutobiography pedalen met rastereffect.

GEBRUIKSGEMAK  – 4-Zone climate control 
 – Configureerbare ambianceverlichting

 – Keyless Entry.

INFOTAINMENT  – Meridian™ Signature audiosysteem
 – Digitale TV-functie*.

BESTUURDERSONDERSTEUNING  – 360° Surround Camera
 – Lane Keeping Assist
 – Blind Spot Assist 
 – Driver Condition Monitoring 
 – Adaptive Cruise Control

 – Park Assist
 – 360° Park Distance Control
 – Clear Exit Monitor
 – Rear Traffic Monitor
 – Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter.

*Niet voor Nederland.
De extra uitrusting t.o.v. het voorgaande model is vetgedrukt. KIES UW UITVOERING 71



Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE
De Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase biedt een sublieme afwerking. Deze uitvoering is het summum van luxe en verfijning, en biedt een aantal exclusieve 
interieur- en exterieurkenmerken, in combinatie met een unieke keuze aan opties die zijn raffinement en élégance naar het allerhoogste niveau tillen. 
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Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

DYNAMIEK  – Terrain Response 2
 – All Terrain Progress Control (ATPC)1

 – Dynamic Response2 

 – Remklauwen in Gloss Black
 – Exclusieve, geïntegreerde, metalen SVAutobiography-
uitlaateindstukken i.c.m. de 565 pk V8-motor.

VELGEN  – 21" 7-Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 7006’ in High Gloss Grey 
met Polished Finish

 – Volwaardig reservewiel.

EXTERIEUR  – Exclusieve SVAutobiography-grille: grilleraster in Atlas met  
inzetten in Bright Chrome, grille-omlijsting in Bright Chrome  
en frame in Narvik Black

 – Voorbumperaccent en afwerking luchtinlaten voorbumper in Atlas
 – Vent blades in carrosseriekleur met inzetten in Bright Chrome 
en details in Atlas

 – Portiergrepen in Bright Chrome met inzet in carrosseriekleur
 – Bodembescherming in bumpers in Indus Silver

 – Signature-lijst achterklep in Bright Chrome
 – Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met 
memoryfunctie en instapverlichting.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – Pixel-laser LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
 – LED-mistlampen voor.

INTERIEUR  – Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder met 
Diamond Quilted stiknaden

 – 24-voudig verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen  
met uitgebreide massagefunctie; vaste middenconsole en  
Executive Class Comfort-Plus Seating achterin

 – Interieurafwerking in Santos Palisander houtfineer
 – Hemelbekleding in geperforeerd leder
 – Uitklapbare werktafeltjes met afwerking in leder

 – Bergvak middenconsole voor met extra koelfunctie en bergvak 
achterin met extra koelfunctie

 – Verwarmbare stuurwielrand 
 – Mohair vloermatten met omboording in leder
 – Dubbele zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
 – Aluminium dorpellijsten met verlichting en 
verlicht SVAutobiography-woordmerk

 – SVAutobiography pedalen met rastereffect
 – Lange middenconsole achter met Zenith-klok.

GEBRUIKSGEMAK  – 4-Zone climate control
 – Configureerbare ambianceverlichting
 – Vanuit volledig geopende stand elektrisch sluitbare achterportieren

 – Keyless Entry.

INFOTAINMENT  – Meridian™ Signature audiosysteem.

BESTUURDERS-
ONDERSTEUNING

 – 360° Surround Camera 
 – Lane Keeping Assist
 – Blind Spot Assist 
 – Driver Condition Monitoring 
 – Adaptive Cruise Control

 – Park Assist
 – 360° Park Distance Control
 – Clear Exit Monitor
 – Rear Traffic Monitor
 – Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter.

KIES UW UITVOERING1Niet i.c.m. P400e.  2Alleen i.c.m. V8-motoren. 73



Raadpleeg de bijbehorende technische gegevens voor alle informatie over de aandrijflijn, de motorprestaties en het brandstofverbruik. N.B.: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen. 
De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar met de standaard velgen.

KIES UW MOTOR

WELKE MOTOR IS UW BESTE KEUZE?
Veel mensen vinden dit een moeilijke vraag. Er is echter geen eenduidig antwoord. Het hangt feitelijk af van uw prioriteiten en uw rijstijl. 
Dieselmotoren zijn krachtiger dan benzinemotoren. Ze bieden een hoger koppel en zorgen daarmee voor een soepeler rijgedrag. Ze zijn zuiniger 
dan benzinemotoren, met name buiten de bebouwde kom en tijdens langere ritten. Anderzijds is bij auto's met dieselmotor de rijdynamiek straffer 
en zijn geluid en trillingen sterker dan bij auto's met benzinemotor. En bij auto's met dieselmotor zijn de onderhoudskosten veelal hoger. Auto's met 
benzinemotor zijn doorgaans stiller en bovendien goedkoper bij het afleggen van kortere ritten. PHEV's (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) bieden 
zowel hoogwaardige elektrische prestaties bij lage snelheden als de gebruikelijke prestaties met verbrandingsmotor tijdens langere ritten.

SDV6
De turbodiesel levert 202 kW/275 pk en een koppel van 625 Nm, en is ideaal voor 
klanten die hogere eisen stellen ten aanzien van vermogen en koppel, in combinatie 
met uitzonderlijke souplesse.
 – Een innovatief turbosysteem met twee parallel-sequentieel geplaatste turbo's – een concept dat 
werd ontwikkeld door Jaguar Land Rover – is voorzien van keramische kogellagers op de primaire 
turbo, voor minimale wrijving en maximale respons op commando's van het gaspedaal. 

 – Een schakelbare waterpomp en een tweetraps oliepomp zorgen voor optimaal beheer van 
thermische energie, waardoor de efficiency nog verder wordt verbeterd.

 – De common rail-brandstofinspuiting met piëzo-injectoren zorgt voor nauwkeurige dosering van 
de hoeveelheid ingespoten brandstof, waardoor een gelijkmatig mengsel ontstaat voor een 
efficiëntere verbranding en lagere emissies.

 – De motor maakt gebruik van deze technologieën om optimale verfijning en prestaties te bieden.

SDV8
De 4.4 V8 twin turbodiesel ontwikkelt een vermogen van 250 kW/339 pk en een 
indrukwekkend koppel van 740 Nm tussen 1.750 en 2.250 tpm.
 – De speciaal gevormde inlaatpoorten zorgen voor een uitstekende werveling bij lage toerentallen 
en een grote toevoer van inlaatlucht en afvoer van verbrandingsgassen. De verbrandingskamers 
zijn geoptimaliseerd voor lagere emissies. 

 – Common rail-brandstofinspuiting met een inspuitdruk van 2.000 bar en piëzo-injectoren 
van de derde generatie.

 – Dunwandig CGI-motorblok (compacted graphite iron) en cilinderkoppen van een 
aluminium legering.

 – Dubbele bovenliggende nokkenassen en 4 kleppen per cilinder.

DIESELMOTOREN
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KIES UW MOTOR

BENZINEMOTOREN
P400
De 3.0 liter Ingenium zescilinder benzinemotor levert 
294 kW/400 pk en 550 Nm koppel. De combinatie van 
MHEV-technologie en een programma efficiency-
maatregelen resulteert in een motor met sublieme 
prestaties en rijeigenschappen, en zorgt tegelijkertijd 
voor indrukwekkend lage CO2-emissies.
 – Mild Hybrid Electric Vehicle-technologie (MHEV) maakt 
gebruik van een geïntegreerde, riemaangedreven 
startmotor/generator en een 48V-lithium-ion-accu voor 
optimale rijeigenschappen, laag brandstofverbruik en 
geraffineerde Stop/Start-techniek.

 – Als aanvulling op de elektrische supercharger zorgt de 
twin-scroll turbocompressor voor extra luchttoevoer bij 
hogere motortoerentallen en daarmee voor een naadloze 
vermogensontwikkeling over een breed toerengebied.

 – Door de variabele nokkenastiming op zowel de inlaat- als 
de uitlaatnokkenassen kan het nominale nokprofiel worden 
vervroegd of verlaat om een optimale verbranding te 
realiseren. In combinatie met het Continuously Variable Valve 
Lift-systeem (CVVL) zorgt dit voor een toonaangevende 
souplesse en controle over de luchttoevoer. Daarmee 
wordt de efficiency onder alle rijcondities geoptimaliseerd, 
waardoor prestaties toenemen en het brandstofverbruik 
wordt gereduceerd.

V8 SUPERCHARGED 525 PK
Met 386 kW/525 pk en 625 Nm koppel levert de 5.0 V8 
Supercharged benzinemotor prestaties op het hoogste 
niveau, voor ultiem raffinement en maximaal rijplezier 
voor de bestuurder. 
 – De V8 heeft een compacte en lichtgewicht aluminium 
constructie, met een indrukwekkend laag niveau van 
inwendige wrijving.

 – De motor is geoptimaliseerd rond een state-of-the-art 
motormanagementsysteem. Dit stuurt onder meer een 
directe hogedruk-brandstofinspuiting aan, met centraal 
geplaatste, multigats, spray-guided injectie.

 – Uitgerust met een Twin Vortex System (TVS) supercharger van 
de zesde generatie die een superieure thermodynamische 
efficiency en een extreem geraffineerd geluidsniveau 
biedt. De supercharger maakt optimaal gebruik van de 
grote cilinderinhoud van de 5.0 liter motor en biedt een 
koppelontwikkeling die het fantastische prestatieniveau 
op een lineaire en actieve wijze ondersteunt.

 – Dit resulteert in een indrukwekkend krachtige en 
tegelijkertijd geraffineerde aandrijving, voor zowel 
opwindend sportieve prestaties als luxueus raffinement.

V8 SUPERCHARGED 565 PK
De 5.0 V8 Supercharged benzinemotor, uitsluitend 
beschikbaar in de SVAutobiography Dynamic en 
SVAutobiography Long Wheelbase, is bijzonder krachtig 
en ontwikkelt een vermogen van 416 kW/565 pk 
en een koppel van 700 Nm. Dit is gerealiseerd door 
een andere afstemming van motor en management 
om onder meer de maximale superchargerdruk 
te verhogen. Het maximum koppel wordt geleverd 
bij 6.000-6.500 toeren. Zie V8 Supercharged 525 pk 
voor uitgebreide informatie.

75



KIES UW EXTERIEUR

Dak in contrastkleur Black

KIES UW DAK
Kies voor het standaard metalen dak of voor een van de twee optionele 
panoramadaken, vast of met schuif-/kanteldeel voor, die beide het gevoel van 
licht en ruimte in het interieur versterken. Het vaste panoramadak maakt een 
ononderbroken uitzicht op de omgeving mogelijk. Het glazen panoramadak 
met schuif-/kanteldeel opent volledig om de buitenwereld binnen te laten. 
Om het exterieur van uw auto nog verder te personaliseren kunt u kiezen voor 
een dak in carrosseriekleur of in de contrastkleur Narvik Black. Het metalen 
dak en het panoramadak zijn beschikbaar in alle lakkleuren.

Vast panoramadak Glazen panoramadak met  
schuif-/kanteldeel voor 

Dak in carrosseriekleur 
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SELECTEER UW LAKKLEUR
Nu u uw gewenste dak hebt geselecteerd, kunt u uw lakkleur kiezen. Van rijke, diepe solid-tinten tot 
sprankelende metallic-kleuren zijn onze lakken opgebouwd volgens de nieuwste pigment-technologieën. 
Onze solid-lakken geven de auto een diepe unifome glans, terwijl onze metallics (optie) voor een glinstering 
zorgen die altijd in het oog springt. Onze optionele premium metallic-lakken versterken zowel de kleur als de 
intensiteit van de afwerking, zodat uw auto een nog sterkere uitstraling krijgt.

SOLID

METALLIC

PREMIUM METALLIC

KIES UW EXTERIEUR*Alleen beschikbaar op SVAutobiography Dynamic.

Fuji White

Santorini Black

Byron Blue

Silicon Silver

Portofino Blue

Carpathian Grey

Eiger Grey

Aruba

Yulong White Indus Silver

Narvik Black

Firenze Red* Rosello Red
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SV PREMIUM KLEURENPALET
U kunt ook kiezen uit een programma speciaal geformuleerde ultra metallic- en special effect-lakken en afwerkingen. 
Deze geavanceerde lakken en afwerkingen zijn ontwikkeld door Special Vehicle Operations. Ons Bespoke Team biedt bovendien 
een combinatie van lakkleuren en afwerkingen, en kan een lakkleur creëren die geheel aan uw specifieke wensen voldoet op 
basis van onze Match-to-Sample service. Alle kleuren van het Premium palet zijn beschikbaar in zowel hoogglans als satijnglans. 
De SVAutobiography Long Wheelbase is als optie beschikbaar met een exclusieve Duo Tone-afwerking in acht standaard combinaties. 
Als aanvullende optie zijn ook kleuren uit het Premium palet beschikbaar voor nog meer personaliseringsmogelijkheden.

Ga voor meer informatie naar landrover.com om uw auto online te configureren.

ULTRA METALLIC 

Verbier Silver1Balmoral Blue1

Ethereal Frost Silver1Borealis Black

Bosphorus Grey1

Scafell Grey1

Flux Silver1Windward Grey1

Rio Gold1

Mescalito Black

British Racing Green1Ligurian Black

Velocity Blue1

Madagascar Orange1

Desire Deep Red1

1Als optie met dak in contrastkleur Black.

SPECIAL EFFECT 

Meribel White Pearl1Spectral British Racing Green1 Valloire White Pearl1Spectral Blue1Spectral Racing Red1

DUO TONE

Santorini Black/Portofino Blue

Santorini Black/Indus Silver

Santorini Black/Rosello RedSantorini Black/Aruba

Santorini Black/Yulong WhiteSantorini Black/Eiger Grey

Corris Grey/Carpathian Grey

Aruba/Silicon Silver
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KIES UW RANGE ROVER DESIGN PACK
U kunt het exterieur van uw Range Rover nog verder afstemmen op uw persoonlijke smaak door te kiezen voor een van de volgende twee packs: 
Shadow Exterior Pack en Black Exterior Pack. Elk pack versterkt het gevoel van raffinement van de auto en omvat eigen specifieke details voor 
extra individualiteit. Welk pack u ook kiest, u kunt er zeker van zijn dat dit een bijzondere aanvulling vormt op uw Range Rover.

SHADOW EXTERIOR PACK BLACK EXTERIOR PACK

Alleen beschikbaar als optie pack op de HSE, Vogue en Autobiography
 – Woordmerk op motorkap en achterklep  
in Narvik Black

 – Grilleraster, -omlijsting en frame  
in Narvik Black

 – Afwerking van luchtinlaten voorbumper2  
en voorbumperaccent in Narvik Black

 – Tussenstuk bodembescherming voor  
in Narvik Black

 – Buitenspiegelkappen in Narvik Black
 – Omlijstingen portiergrepen in Narvik Black
 – Vent blades en accentlijsten op flanken  
in Narvik Black 

 – Signaturelijst achterklep in Narvik Black
 – Keuze uit 21" of 22" lichtmetalen velgen  
in Gloss Black.

2Alleen beschikbaar op Autobiography. 
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting 
en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

Alleen beschikbaar als optie pack op de Vogue en Autobiography
 – Woordmerk op motorkap en achterklep  
in Shadow Atlas

 – Grilleraster, -omlijsting en frame  
in Shadow Atlas

 – Afwerking van luchtinlaten voorbumper2  
en voorbumperaccent in Shadow Atlas

 – Omlijsting portiergrepen in Shadow Atlas2

 – Vent blades en accentlijsten op flanken  
in Shadow Atlas 

 – Signaturelijst achterklep in Shadow Atlas.

KIES UW EXTERIEUR 79



KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
Er is keuze uit maar liefst 17 verschillende modellen: De maten variëren van 19" tot de bijzonder aantrekkelijke 22". 
De markante designkenmerken voegen stuk voor stuk hun specifieke karakter toe aan de uitstraling van de auto.

Ga naar de configurator op landrover.com om te zien welke velgen voor uw model beschikbaar zijn.

1Alleen beschikbaar i.c.m. Black Exterior Pack.

19" 5-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 5001‘ 

IN GLOSS SILVER

20" 12-SPOKE  
‘STYLE 1065‘ 

IN GLOSS SILVER

21" 7-SPLIT SPOKE 
‘STYLE 7001‘ 

IN GLOSS SILVER

21" 6-SPOKE  
‘STYLE 6002‘ 

IN GLOSS SILVER

21" 9-SPOKE  
‘STYLE 9001‘  

IN GLOSS BLACK 1

21" 5-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 5005‘  

IN DARK GREY

21" 7-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 7001‘  

IN GLOSS LIGHT SILVER &  
CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH

21" 6-SPOKE  
‘STYLE 6002‘  

IN GLOSS LIGHT SILVER &  
CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH

21" 7-SPOKE  
‘STYLE 7006‘  

IN HIGH GLOSS POLISHED ALUMINIUM
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KIES UW LICHTMETALEN VELGEN

22" 9-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 9012‘  

IN GLOSS BLACK 1

22" 9-SPLIT SPOKE 
‘STYLE 9012’ 

IN GLOSS DARK GREY &  
DIAMOND TURNED FINISH 1

22" 5-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 5004‘ 

IN GLOSS SILVER 

22" 5 SPLIT-SPOKE  
‘STYLE 5004‘  

IN GLOSS BLACK 1

22" 7-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 7007‘  

IN GLOSS DARK GREY &  
CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH

22" 7-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 7018‘  

IN DYNAMIC POLISH & 
LIGHT SILVER CONTRAST FINISH 

22" 11-SPOKE 
‘STYLE 1046‘  

IN GLOSS SILVER

22" 5-SPLIT SPOKE  
‘STYLE 5087‘  

IN GLOSS DARK GREY &  
CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
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1Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstelbare rugleuning.  2Alleen beschikbaar op Executive Class Comfort Plus Seating achterin. Auto’s met Standard Wheelbase bieden één onderbeensteun voor de zitplaats achter de voorpassagiersstoel.
Long Wheelbase-uitvoeringen zijn uitgerust met onderbeensteunen voor beide buitenste zitplaatsen achterin.

ACHTERBANK

KIES UW INTERIEURCONFIGURATIE
Driezits achterbank 
Arriveer in stijl. De met leder beklede zitplaatsen van een Range Rover zijn niet alleen 
bijzonder comfortabel, maar ook ongekend veelzijdig. De asymmetrisch gedeeld (60:40) 
neerklapbare achterbank met doorlaadfunctie is beschikbaar met een handmatig 
verstelbare rugleuning op de HSE of een elektrisch verstelbare rugleuning op de Vogue 
en Autobiography. Alle uitvoeringen van de achterbank bieden Passenger Seat Away.

De elektrisch verstelbare variant is ook uitgerust met Intelligent Seat Fold, een functie 
waarmee u de zitplaatsen kunt neerklappen en configureren vanuit de bagageruimte. 
Het comfort van deze zitplaatsen kan nog verder worden vergroot door te kiezen voor 
verwarmbare of koel-/verwarmbare1 uitvoeringen.

Executive Class Seating achterin 
Deze zitplaatsen bieden het summum van luxe en toonaangevende niveaus van zitcomfort. 
Ze zijn voorzien van bredere en diepere kussens, en de elektrisch uitklapbare middenconsole 
integreert naadloos met de twee buitenste zitplaatsen, waardoor een luxueus vierzits interieur 
kan worden gecreëerd. Als u nog meer veelzijdigheid en zitruimte wenst, hoeft u alleen de 
elektrisch uitklapbare middenconsole in te klappen, waardoor een zitplaats in het midden 
ontstaat voor een derde passagier. Nu is het voor het eerst ook mogelijk om de Executive 
Class Seating achterin neer te klappen om uw bagageruimte te vergroten. Wanneer u 
kiest voor de aanvullende opties Comfort of Comfort-Plus, worden bovendien de functies 
Extreme Passenger Seat Away en elektrisch verstelbare rugleuningen toegevoegd, alsmede 
bijzondere systemen als de ‘Hot-Stone’ massagefunctie en verwarmde onderbeensteunen2. 
Het resultaat is een absoluut luxueuze ambiance achterin. Beschikbaar op Autobiography, 
SVAutobiography Dynamic en SVAutobiography LWB.

KIES UW INTERIEUR

82



2

4

5

3

1

4

Ga naar landrover.com om uw gewenste uitvoering te configureren en bekijken

KIES UW INTERIEUR

1 2 3 4 5

INTERIEURTHEMA 
Zie pagina 86

ONDERZIJDE 
PORTIERPANELEN

BOVENZIJDE PORTIEREN  
EN ARMSTEUNEN

BOVENZIJDE 
DASHBOARD

DEKSEL OPBERGVAK 
MIDDENCONSOLE

ONDERZIJDE  
DASHBOARD

A Navy/Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory
B Espresso/Ivory Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory
C Espresso/Almond Espresso Almond Espresso Almond Almond 
D Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony
E Ebony/Ivory Ebony Ivory Ebony Ivory Ivory
F Ebony/Vintage Tan Ebony Vintage Tan Ebony Vintage Tan Vintage Tan
G Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

H Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony
I Ebony/Cirrus Ebony Cirrus Ebony Ebony Cirrus
J Ebony/Vintage Tan Ebony Vintage Tan Ebony Ebony Vintage Tan
K Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Ebony Pimento

EXECUTIVE CLASS SEATING ACHTERIN
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De elektrisch sluitbare achterportieren zijn gemakkelijk te bedienen met toetsen op de middenconsole achterin en maken deze auto 
nog unieker. De niveaus van élégance en comfort nemen nog verder toe door het bergvak achterin met extra koelfunctie en elektrisch 
schuifdeksel met afwerking in houtfineer, en de elektrisch uitklapbare werktafeltjes.

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE
Het fraaie en verfijnde interieur is beschikbaar met bekleding in geperforeerd Semi-aniline leder met Diamond Quilted stiknaden, 
met exclusief Poltrona Frau leder als unieke optie. Deze premium lederen bekledingen zijn beschikbaar in verschillende 
kleurencombinaties, inclusief Navy/Cirrus en Vintage Tan. Twee SVAutobiography interieurafwerkingen, Satin Santos Palisander 
houtfineer en Copper Weave Carbon Fibre, zijn exclusief beschikbaar, naast alle standaard interieurafwerkingen die worden 
getoond op pagina 87.

De zitplaatsen zijn uitgevoerd met nieuwe kussens en tussenlagen, bekleed met zachter, losser leder om deze eigenschappen te optimaliseren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.84



Ga naar landrover.com om uw gewenste Long Wheelbase-uitvoering te configureren en bekijken

Ebony/Ebony Satin Santos Palisander houtfineer

Ebony/Brogue

Navy/Cirrus Copper Weave Carbon Fibre

Vintage Tan/Vintage Tan

Ebony/Ivory

KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR INTERIEURAFWERKING
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SELECTEER DE KLEURENCOMBINATIE VOOR UW INTERIEUR
Nu u uw uitvoering hebt gekozen, kunt u vervolgens de voor u perfecte combinatie van interieurkleuren selecteren.

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

A. Navy/Ivory G. Ebony/Pimento

H. Ebony/Ebony

B. Espresso/Ivory

C. Espresso/Almond

D. Ebony/Ebony I. Ebony/Cirrus

E. Ebony/Ivory J. Ebony/Vintage Tan

F. Ebony/Vintage Tan K. Ebony/Pimento
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Kalahari houtfineer

Black Burr Ash houtfineer3

Figured Macassar houtfineer

Argento Pinstripe houtfineer

Shadow Walnut houtfineer

Steel Weave Carbon Fibre1

Grand Black houtfineer met Cut Diamond Motif Metallic Inlay Effect2

Grand Black houtfineer

Satin Straight Walnut houtfineer

SELECTEER UW INTERIEURAFWERKING
Na de keuze van de kleurencombinatie voor uw interieur, kunt u kiezen uit negen verschillende interieurafwerkingen  
die prachtig in het interieur zijn geïntegreerd.

1Alleen beschikbaar op SVAutobiography Dynamic.  2Indien Grand Black houtfineer is geselecteerd in combinatie met Executive Class Seating achterin, wordt de 
elektrisch uitklapbare middenconsole voorzien van Grand Black houtfineer met Cut Diamond Motif Metallic Inlay Effect.  3Niet beschikbaar op SVAutobiography LWB.

ALLEEN EXECUTIVE CLASS SEATING ACHTERIN
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KIES UW STOEL
De stoelbekleding van de Range Rover is beschikbaar in 
verschillende soorten leder en in diverse kleurenthema's. 
De prachtige stoelontwerpen verfraaien het verfijnde 
interieur en zorgen tegelijkertijd voor optimaal comfort.

N.B.: niet alle mogelijkheden kunnen hier worden 
getoond. Selecteer uw eigen materialen en kleuren 
in onze configurator op landrover.com 

INTERIEURTHEMA'S
EBONY/
EBONY

EBONY/ 
IVORY

ESPRESSO/ 
ALMOND

NAVY/ 
IVORY

ESPRESSO/ 
IVORY

EBONY/
VINTAGE TAN

EBONY/
PIMENTO

INTERIEUR
Stoelbekleding Ebony Ebony Ivory Espresso Almond Navy Ivory Espresso Ivory Vintage Tan Pimento
Tapijt Ebony Ebony Ebony Espresso Espresso Navy Navy Espresso Espresso Ebony Ebony

UITVOERING STOELBEKLEDING
HSE Generfd leder 8 – 8 – 8 – – – – – –
Vogue Geperforeerd Windsor leder 8 8 8 8 8 8 8 8 8 – –
Autobiography Geperforeerd Semi-aniline leder 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 

Geperforeerd Semi-aniline lederGeperforeerd Windsor leder

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.
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KIES UW INTERIEUR

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

INTERIEURTHEMA'S
EBONY/ 
EBONY

EBONY/ 
CIRRUS

EBONY/ 
VINTAGE TAN

EBONY/ 
PIMENTO

EBONY/ 
EBONY

NAVY/ 
CIRRUS

EBONY/ 
BROGUE

VINTAGE TAN/ 
VINTAGE TAN

EBONY/ 
IVORY

INTERIEUR
Stoelbekleding Ebony Ebony/Cirrus Ebony/Vintage Tan Ebony/Pimento Ebony Cirrus Brogue Vintage Tan Ivory
Tapijt Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Navy Ebony Vintage Tan Ebony

UITVOERING STOELBEKLEDING

SVAutobiography Dynamic Quilted geperforeerd 
Semi-aniline leder 8 8 8 8 – – – – –

SVAutobiography  
Long Wheelbase

Quilted geperforeerd 
Semi-aniline leder – – – – 8 8 8 8 8

Quilted Poltrona Frau leder – – – – 8 8 8 8 8

Quilted geperforeerd Semi-aniline leder Quilted Poltrona Frau leder
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KIES UW OPTIES EN LAND ROVER ACCESSOIRES
Wanneer u uw nieuwe auto bestelt, kunt u tevens een selectie maken uit talrijke beschikbare opties af-fabriek om meer uitdrukking te geven aan uw individualiteit en uw Range Rover 
te voorzien van precies de door u gewenste uitrusting. Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting 
en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

*Beschikbaar als accessoire. Alle accessoires zijn apart verkrijgbaar en kunnen op elk moment worden gemonteerd, niet alleen wanneer de auto nieuw is.90
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KIES UW OPTIES EN LAND ROVER ACCESSOIRES

EXTERIEUR

Handsfree elektrische achterklepbediening  
(zie pagina 49) 
Soft Door Close (zie pagina 48).

RUITEN EN  
BUITENSPIEGELS

Automatisch dimmende buitenspiegels 
Gelaagd glas voor voorportierruiten en gelaagd privacy 
glas voor achterportierruiten en achterste zijruiten 
Warmtewerende voorruit – reduceert 
temperatuurtoename in interieur.

DAKKLEUREN

Zie pagina 76.

EXTERIEURSTYLING

Zie pagina 79
Exterieuraccenten in satijnglans carrosseriekleur 
– Vent blades en accentlijsten op flanken in 
satijnglans carrosseriekleur
Exterieuraccenten in Atlas – Vent blades en accentlijsten 
op flanken in Atlas
Motorafdekking in Carbon Fibre 
(alleen SVAutobiography Dynamic).

VELGEN

Zie pagina’s 80-81
Zomerbanden
Tyre Repair System
Ruimtebesparend lichtmetalen reservewiel 
Volwaardig reservewiel. 

INTERIEUR

Vloermatten*
Premium vloermatten* voor en achter 
Verwarmbare stuurwielrand 
Met leder en hout bekleed stuurwiel 
Aluminium dorpellijsten met verlichting  
en ‘RANGE ROVER’-woordmerk* 
Dubbele zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
Gepolijst roestvaststalen pedalen 
Smokers Pack eerste en tweede zitrij – Omvat aansteker 
en uitneembare asbak in middenconsole voor en 
aansteker en asbak voor tweede zitrij 
Bergvak middenconsole met koelfunctie 
Bergvak middenconsole met extra koelfunctie 
4-Zone climate control (zie pagina 48) 
Ionisatie van interieurlucht (zie pagina 48) 
Interieurvoorverwarming/-ventilatie met timer en 
afstandsbediening om de auto voor het instappen 
te verwarmen of ventileren 
Cold Climate Pack – Verwarmbare stuurwielrand, 4-zone 
climate control, interieurvoorverwarming/-ventilatie met 
timer en afstandsbediening
Hot Climate Pack – Extra warmtewerende voorruit, 
opbergvak middenconsole met extra koelfunctie, 4-zone 
climate control.

HEMELBEKLEDING 

Hemelbekleding in Ebony Morzine 
Hemelbekleding in leder (alleen i.c.m. glazen 
panoramadak met schuif-/kanteldeel voor) 
Hemelbekleding in Suedecloth.

ZITPLAATSEN 

Voorstoelen: 16/20/22/24-voudig, verwarmbaar,  
koel-/verwarmbaar, met massagefunctie
Achterbank: verwarmbaar, koel-/verwarmbaar, met 
massagefunctie, Executive Class Seating achterin, 
elektrisch verstelbare rugleuning 
Generfd leder, Windsor leder, Semi-aniline leder, 
Semi-aniline leder met quilted stikpatroon, Poltrona 
Frau leder met quilted stikpatroon (beschikbaar i.c.m 
SVAutobiography Long Wheelbase).
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RIJDYNAMIEK

All Terrain Progress Control (ATPC) (zie pagina 27)
Terrain Response 2 (zie pagina 25)
Active Locking Rear Differential (zie pagina 26)
Grijs geanodiseerde remklauwen met  
‘LAND ROVER’ woordmerk 
Remklauwen in Black.

INFOTAINMENT EN 
AUDIOSYSTEMEN

Zie pagina’s 29-35
220V-aansluitingen voor tweede zitrij en 
in bagageruimte
Entertainment Pack – DAB+-tuner (Digital Audio 
Broadcasting), Meridian™ Surround Sound 
audiosysteem, CD-/DVD-speler, 10" Rear Seat 
Entertainment, digitale TV-functie*, 220V-aansluitingen 
voor tweede zitrij en in bagageruimte 
Signature Entertainment Pack – DAB+-tuner 
(Digital Audio Broadcasting), Meridian™ Signature 
audiosysteem, CD-/DVD-speler, 10" Rear Seat 
Entertainment, digitale TV-functie*, 220V-aansluitingen 
voor tweede zitrij en in bagageruimte.

BEVEILIGING

HomeLink® (geïntegreerd afstandsbedieningssysteem 
voor garagedeur, tuinhek, etc.) 
Activity Key (zie pagina 49)
Secure Tracker (zie pagina 33)
Secure Tracker Pro (zie pagina 33).

GEAVANCEERDE 
BESTUURDERSONDERSTEUNING

360° Surround Camera (zie pagina 38)
Wade Sensing (zie pagina 27)
Head-Up Display (zie pagina 29) 
Adaptive Cruise Control (zie pagina 36)
Driver Assistance Pack (zie pagina 40)
Drive Pack (zie pagina 37) 
Drive Pro Pack (zie pagina 37) 
Park Pack (zie pagina 39) 
Park Pro Pack (zie pagina 39)
Adaptive Cruise Control met Steering Assist  
(zie pagina 41).

TREKKEN

Zie pagina 52 
Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak (niet beschikbaar  
op PHEV (zie pagina 52) 
Advanced Tow Assist (zie pagina 52)
Tow Pack – Eelektrisch uit-/inklapbare trekhaak, 
Advanced Tow Assist, volwaardig reservewiel, 
Activity Key (zie pagina 49).

KOPLAMPEN  
EN VERLICHTING

Zie pagina 45
LED-mistlampen voor
Vision Assist Pack – Automatic High  
Beam Assist (AHBA), LED-mistlampen voor,  
configureerbare ambianceverlichting (zie pagina 13), 
Head-Up Display (zie pagina 29).

*Niet voor Nederland.
iPhone en iPad® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. 
HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.
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DESIGN

SVO Design Pack1 
Biedt een krachtige, dynamische en opvallende aanvulling op de 
exterieurstyling, en biedt klanten de mogelijkheid om hun Range Rover 
aan te passen aan hun persoonlijke wensen. Het pack omvat de volgende 
exterieurelementen: unieke voorbumper, achterbumper met geïntegreerde 
uitlaten, vent blades, grille en dorpelpanelen.
Buitenspiegelkappen in Noble Chrome 
Buitenspiegelkappen in Noble Chrome vormen een fraaie aanvulling op 
de exterieurstyling van de Range Rover. Deze smaakvolle styling-upgrade 
sluit perfect aan op de exterieurafwerkingen in Dark Atlas, Light Atlas en 
Bright Finish.
Sportpedaalcovers 
Andere pedaalcovers in Bright Finish voor een nog fraaiere interieurstyling. 
Vervaardigd uit gepolijst en geëtst roestvaststaal met verborgen 
bevestigingen voor een strakke afwerking.

Dorpellijsten met verlichting 
Dorpellijsten met verlichting en 'RANGE ROVER' woordmerk, met verlicht 
kader. Dorpellijsten achter zijn alleen uitgevoerd met een verlicht kader.
Gepersonaliserde dorpellijsten met verlichting 
De auto kan nog verder worden gepersonaliseerd met een eigen tekst in 
de dorpellijsten, die kan worden uitgevoerd in verschillende lettertypes, 
en die wordt geaccentueerd door subtiele witte verlichting wanneer de 
voorportieren worden geopend.
Schakelpaddles2 
Verfraai het aanzien en het gevoel van uw stuurwiel met deze hoogwaardige 
aluminium schakelpaddles. Deze zijn gepolijst, geanodiseerd en met 
de hand geborsteld ten behoeve van een premium afwerking en 
uitzonderlijke slijtvastheid.

SVO Design Pack

1Alleen beschikbaar voor SWB. Alleen voor auto's met mistlampen. Niet beschikbaar op PHEV-uitvoeringen. Spatlappen voor en achter niet 
i.c.m. SVO Design Pack.  2Op HSE alleen i.c.m. schakelpaddles.  3Montage van treeplanken kan van invloed zijn op de offroad-capaciteiten van 
de auto.  4Niet geschikt voor auto's met Rear Seat Entertainment.

LIFESTYLE

Uitklapbare treeplanken3 
Deze slimme, praktische treeplanken maken in- en uitstappen gemakkelijker. 
De treeplanken zijn opgeborgen onder de dorpels en klappen uit bij openen 
van de portieren of activering via de afstandsbediening. Klappen automatisch 
in bij sluiten van de portieren. De treeplanken zijn gevoelig voor obstakels 
en klappen niet uit bij ingeschakelde offroad-rijhoogte of lage gearing. 
Voor toegang tot het dak kunnen de treeplanken ook handmatig worden 
uitgeklapt bij gesloten portieren. De uitklapbare treeplanken kunnen worden 
gecombineerd met spatlappen voor en zijn voorzien van een roestvaststalen 
afwerking met lasergeëtst 'RANGE ROVER' woordmerk.
Vaste treeplanken3 
Voorzien van rubber toplaag en geborsteld roestvaststalen afwerking. 
Maken in- en uitstappen gemakkelijker en verbeteren de toegang tot het 
dak. Ontwerpkenmerken zijn ‘RANGE ROVER’ woordmerk en glanzend 
geanodiseerde aluminium afwerking die aansluit op de designdetails 
van de auto.

Rubber matten 
Rubber matten voor en achter beschermen het tapijt tegen vocht en vuil. 
Met gepolijst Range Range Rover logo en duurzame metalen hoekstukken 
voor de buitenrand.
Click & Go-systeem4 
Het Click & Go-programma is een multi-purpose accessoiressysteem 
voor passagiers op de tweede zitrij. De veelzijdige Click & Go Base wordt 
bevestigd aan de hoofdsteunstijlen van de voorstoelen en kan worden 
uitgebreid met bevestigingen voor tablets, tassen, shirts of jassen. Click & Go-
accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De Click & Go Base is gemakkelijk 
afneembaar wanneer deze niet wordt gebruikt.

Uitklapbare treeplanken

LAND ROVER ACCESSOIRES
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SPORT

Fietsdrager voor montage op trekhaak1 
Deze fietsdrager heeft een met één hand te bedienen snelbevestigingssysteem 
en kan via een voetpedaal weg van de auto worden gekanteld voor gemakkelijke 
toegang tot de bagageruimte. De achterklep kan worden geopend met de 
fietsdrager in rechte of gekantelde positie. Gemaakt van aluminium en andere 
lichte materialen. Voorzien van verlichting en kentekenplaatbevestiging. 
Afsluitbaar. De fietsdrager heeft een vouw-/schuifmechanisme, zodat hij 
eenvoudig kan worden opgeborgen als hij niet in gebruik is. Een houder 
met vergrendelmechanisme zorgt voor stevige bevestiging van de fietsen. 
Maximum draagvermogen 40 kg voor 2 fietsen en 51 kg voor 3 fietsen.
Sportbox2 
Rank, aërodynamisch ontwerp, Uitgevoerd in Gloss Black. Afsluitbaar. 
Opent vanaf beide zijden. Inwendig bevestigingssysteem voor ski’s of 
andere lange voorwerpen. Afsluitbaar.

Fietsdrager met wielbevestiging2 
Afsluitbare, op het dak te monteren fietsdrager voor één fiets tot maximaal 20 kg.
Watersportartikelendrager2 
Geschikt voor een surfplank, kano of kajak. Inclusief afsluitbare multipurpose-
houder voor het meenemen van roeispanen of peddels. Kantelt om op-/afladen 
te vergemakkelijken. Inclusief afsluitbare banden en rubber steunen voor 
optimale gewichtsverdeling en bescherming van watersportartikelen en auto 
tegen krassen en slijtplekken. Maximum draagvermogen 45 kg.
Ski-/snowboarddrager2 
Geschikt voor vier paar ski’s of twee snowboards. Inclusief schuifrails voor 
gemakkelijk opladen. Afsluitbaar. Maximum draagvermogen 36 kg.

Watersportartikelendrager

Fietsdrager voor montagen op trekhaak

1Montage alleen mogelijk op auto's met 50 mm-trekhaak en 13-polige contactdoos. Hitteschild ook vereist voor montage.  2Voor de montage van Land Rover dakdrageraccessoires zijn roof rails met dwarsdragers vereist. Draagvermogen is het maximum 
gewicht dat in/op het betreffende dakdrageraccessoire mag worden meegenomen. Objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst, kunnen van invloed zijn op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van 
navigatiesysteem en DAB+-tuner, indien de auto daarmee is uitgerust. Sommige dakdrageraccessoires kunnen het openen van het schuif-/kanteldak belemmeren (indien de auto daarmee is uitgerust). Wanneer er accessoires op het dak van de auto zijn 
gemonteerd, dient u voorzichtig te zijn bij het openen van het schuif-/kanteldak om contact tussen dak en accessoires te voorkomen.
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3Wordt gemonteerd bij geopende achterklep. Niet beschikbaar op P400e.  4Niet geschikt voor auto's met SVO Design Pack. Spatlappen achter niet 
geschikt voor. SVAutobiography Long Wheelbase en SVAutobiography Dynamic.  5Niet geschikt voor auto's met Executive Class Seating achterin.   
6Afwerking montagepunten roof rails vereist voor de montage van roof rails.

OUTDOOR

Tailgate Event Seating in Ebony leder3 
De Tailgate Event Seating is met de hand vervaardigd uit prachtig Windsor 
leder en voorzien van een zeer robuust aluminium frame. Deze zitplaatsen 
worden opgeborgen in de bagageruimte, kunnen snel en eenvoudig worden 
aangebracht en bieden plaats aan twee volwassenen op de onderste 
achterklep. Alleen te gebruiken als de auto stilstaat. De zitplaatsen kunnen 
worden opgeborgen in een luxueuze opbergtas met zachte voering, die 
tevens dient als handige beschermmat om te voorkomen dat de kleding van  
de gebruikers in aanraking komt met het exterieur van de auto.
Spatlappen4 
Spatlappen reduceren opspattend water en helpen het lakwerk van de auto 
beschermen. Ontworpen als perfecte aanvulling op de exterieurstyling 
van de auto.

Middenarmsteun met koel-/opwarmbox5 
Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienstdoet als 
middenarmsteun achterin. Met leder bekleed deksel; wordt gefixeerd met de 
middelste veiligheidsgordel en aangesloten op de 12V-aansluiting achterin. 
Ideaal voor lange ritten met het gezin.
Roof rails6 
Roof rails maken montage van dwarsdragers mogelijk, die als basis dienen 
voor de verschillende dakdrageraccessoires. Voorzien van lokaliseringen 
om dwarsdragers te bevestigen in optimale positie voor gewichtsverdeling 
en dynamiek.
Dwarsdragers2 
Elegante, duurzame aluminium dwarsdragers in Bright Finish. T-track 
ontwerp benut hele lengte van dragers, zodat ruimte is voor meerdere 
accessoires. Aërodynamisch profiel reduceert luchtweerstand en windgeruis. 
Met dwarsdragers neemt hoogte auto toe met 93 mm.
Imperiaal2 
Flexibel imperiaalsysteem voor vervoer van bagage op het dak. 
Maximum draagvermogen van accessoire is 75 kg.

Middenarmsteun met koel-/opwarmbox

Tailgate Event Seating in Ebony leder
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TOURING

Publieke laadkabel 
De publieke laadkabel helpt benodigde laadtijd te verkorten. De publieke 
laadkabel, met een lengte van 5 meter, kan worden gebruikt in combinatie 
met een universele thuislader op wisselstroom (zonder vaste kabel) voor een 
snelle laadoplossing thuis. Deze is ook compatible met openbare laadpunten. 
Voor opladen onderweg kan de laadkabel in een speciale opbergbox worden 
meegenomen in de bagageruimte.
iPhone Connect & Charge Dock 
Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de telefoon wordt 
opgeladen en maakt gebruik van de ruimte voor de bekerhouder in de 
middenconsole. Wanneer de iPhone hierop is aangesloten, zijn (muziek) 
bestanden op de telefoon toegankelijk en bedienbaar via het geïntegreerde 
infotainment-/audiosysteem. De houder heeft een uitsparing zodat de Home-
toets ook bereikbaar is wanneer de telefoon in de houder is geplaatst. De USB-
lader voor de iPhone kan eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting 
voor andere doeleinden moet worden gebruikt.

Bekerhouder met draadloze telefoonoplader 
De bekerhouder met draadloze telefoonoplader is ontworpen om een 
telefoon op te laden in de ruimte voor de bekerhouder in de middenconsole. 
De houder is geschikt voor telefoons van verschillende afmetingen. 
De oplader heeft een LED-lampje dat brandt zolang de telefoon wordt 
opgeladen en uitgaat wanneer het laadproces is voltooid. Biedt plaats aan 
telefoons tot 72 mm breed.

Laadkabel

Bekerhouder met draadloze telefoonoplader
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ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN

Pet Loadspace Protection Pack 
Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en 
modderige poten. Waterdicht en eenvoudig te reinigen. Combineert 
de quilted beschermhoes voor bagageruimte* met het bagagevangrek 
(vloer tot dak) en de morsbestendige waterbak.
Pet Transportation Pack 
Een handige set om een comfortabele plek te creëren voor het vervoeren 
van huisdieren. Snel te monteren en demonteren wanneer nodig. 
Combineert de inklapbare reisbench met de morsbestendige waterbak  
en de rubber bagagevloermat.
Pet Care and Access Pack 
Deze set maakt het vervoeren van huisdieren nog gemakkelijker 
en omvat alles wat nodig is om huisdieren comfortabel te kunnen 
vervoeren. Combineert het bagagevangrek (vloer tot dak) met de quilted 
beschermhoes voor bagageruimte*, de oploopplank voor huisdieren 
en het draagbare afspoelsysteem.

Quilted beschermhoes voor bagageruimte* 
Een op maat gemaakte beschermhoes ter bescherming van de 
bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbankleuning en de zijwanden 
van de bagageruimte tot raamhoogte. Gemaakt van een zachte quilted stof, 
met een geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. 
Ideaal voor wie regelmatig huisdieren vervoert in de bagageruimte.
Inklapbare reisbench 
De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw 
huisdier(en) tijdens de reis. De inklapbare reisbench is gemaakt van duurzaam 
600D-nylon en heeft een lichtgewicht metalen frame. Inclusief met quilted stof 
bekleed kussen, kijkopeningen met gaas en een sluiting met veermechanisme. 
Handvatten en hoekstukken in Windsor leder zorgen voor een premium 
uitstraling. Inclusief handig zijvak voor het opbergen van andere huisdier-
accessoires of kleine voorwerpen.

Morsbestendige waterbak

Inklapbare reisbench

*Niet beschikbaar i.c.m. PHEV. 97



THE WORLD OF LAND ROVER
Uw Land Rover is ontworpen om u te helpen meer uit uw leven en wereld te halen. Hij brengt u naar plaatsen waar andere auto’s niet eens 
kunnen komen, in een stijl die niet kan worden geëvenaard. Om de Land Rover lifestyle te vieren, hebben wij een programma Land Rover 
experiences, publicaties en de Land Rover Lifestyle Collection gecreëerd. Ontdek een nieuwe wereld. Ga eropuit en geniet ervan.

EXPERIENCE-CURSUSSEN ADVENTURE TRAVEL

Haal de avontuurlijke kant in uzelf naar boven en ervaar zelf de legendarische capaciteiten 
van Land Rover. Onder begeleiding van een ervaren instructeur begeeft u zich op de meest 
adembenemende en uitdagende offroad-terreinen en ontdekt u de grenzeloze capaciteiten 
van de auto.

landrover.com/experience

Ooit wel eens het uitgestrekte landschap van het poolijs of de ontzagwekkende duinen van 
Namibië willen ontdekken? Land Rover Adventure Travel biedt u een unieke kans op een 
onvergetelijke ervaring, die de essentie en emotie van onze auto's tot leven brengt.

landrover.com/adventure
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THE WORLD OF LAND ROVER

FABRIEKSBEZOEKEN SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Volg ons op:

Dit is een unieke mogelijkheid om onze ultramoderne productiefaciliteiten van binnen te 
bekijken en te zien waar de nieuwste modellen worden gemaakt. Onze deskundige gidsen 
nemen u mee voor een rondleiding achter de schermen, waar u kunt zien hoe Land Rover 
ongeëvenaard vakmanschap combineert met ultramoderne robottechnologie.

landrover.com/tours

Toonaangevende luxe, adembenemende prestaties of extreme all-terrain capaciteiten: 
Land Rover excelleert altijd. Special Vehicle Operations gaat nog een stap verder. SVO creëert 
het absolute summum van Land Rover capaciteiten en design, en combineert ongeëvenaarde 
verfijning met vermogen en ultramoderne technologie in elke auto. Daarom spreekt de 
SV-badge zo tot de verbeelding.

landrover.com/svo
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THE LAND ROVER LIFESTYLE COLLECTION ONELIFE MAGAZINE 

Ons nieuwste programma kleding en lifestyle-accessoires is vervaardigd met dezelfde 
zorgvuldige aandacht voor design en details als in onze auto's. Geïnspireerd door ons 
unieke erfgoed hebben wij de hele familie iets te bieden.

landrover.com/collection

Als eigenaar van een Land Rover ontvangt u de eerste drie jaar tweemaal per jaar gratis ons 
bekroonde magazine. Elke uitgave is gevuld met toonaangevende fotografie, gezaghebbende 
journalistiek en deskundige inzichten. Onelife neemt u mee naar exclusieve belevingen en 
uitzonderlijke avonturen, en houdt u op de hoogte over de nieuwste innovaties en design- 
en lifestyle-aspecten.

landrover.com/onelife

100



PARTNERS SAMENWERKING MET HUMANITAIRE ORGANISATIES

Volg ons op:

Integriteit. Moed. Trots. Dat zijn de waarden die Land Rover deelt met zijn partners. Of het nu 
gaat over de Invictus Games, Virgin Galactic, de Rugby World Cup 2019™ of de British and 
Irish Lions – elk wordt gedreven door bijzondere mensen. Zij stellen hun capaciteiten tot het 
uiterste op de proef en gaan vastberaden 'above and beyond'.

landrover.com/partnerships

Met trots ondersteunt Land Rover al sinds 1954 het indrukwekkende humanitaire werk 
van het Internationale Rode Kruis (IFRC). Door het beschikbaar stellen van auto's, 
financiële ondersteuning en gecombineerde expertise heeft deze ambitieuze wereldwijde 
samenwerking het leven van ruim een miljoen mensen op vier continenten getransformeerd.

landrover.com/responsibility

THE WORLD OF LAND ROVER 101
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Jaguar Land Rover Limited  
Abbey Road, Whitley,  
Coventry CV3 4LF United Kingdom.

Registered in England: Number 1672070

landrover.com

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020.

N.B.: Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van 
haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel 
in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare 
leidraad voor de huidige specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is niet bedoeld als offerte voor de verkoop 
van bepaalde auto's, onderdelen of accessoires. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet 
geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of 
vertegenwoordigingen aan te gaan.

Getoonde afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van die van de 
daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren 
en bekledingen zijn opgenomen in het huidige programma. Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of 
bekledingen te wijzigen dan wel uit het programma te nemen. Uw dealer informeert u graag over de actuele  
kleuren/bekledingen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.
Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.
De afbeelding toont de Range Rover Autobiography in Byron Blue, uitgevoerd met opties.

UW GEMOEDSRUST

CUSTOMER SERVICE
Wanneer u uw Land Rover bij ons brengt voor onderhoud of reparatie, maken wij gebruik 
van geavanceerde diagnoseapparatuur om alle mechanische en elektrische systemen van 
uw auto te controleren. Onze uitstekend geschoolde technici maken gebruik van specifiek 
voor onze auto’s ontworpen gereedschappen en monteren alleen originele Land Rover 
onderdelen en accessoires. Zorgvuldig onderhoud zorgt samen met Land Rover Assistance, 
voor volledige gemoedsrust onderweg. 

Neem voor meer informatie contact op met een Land Rover dealer of zoek  
op ‘Land Rover Ownership’.

LAND ROVER ASSISTANCE
Land Rover Assistance biedt hulp bij noodsituaties onderweg, van een lekke band 
tot technische problemen of een ongeval. U kunt altijd en overal vertrouwen op onze 
ondersteuning, ongeacht de situatie.

Raadpleeg voor meer informatie het Garantieboekje van uw auto, uw Land Rover dealer  
of zoek op ‘Land Rover Assistance’.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Land Rover rijden was nog nooit zo eenvoudig. Bovendien kunt u het zich sneller veroorloven 
dan u misschien denkt. Nieuw of gebruikt, voor persoonlijk of zakelijk gebruik, wij hebben 
mogelijkheden die aansluiten op uw specifieke wensen. 

Neem voor meer informatie contact op met een Land Rover dealer of zoek op 
‘Land Rover Finance’.

FLEET & BUSINESS
Land Rover streeft naar een positie als voorkeursmerk in het premium fleet & business-
segment. Dat doen wij met het aanbieden van bijzonder aantrekkelijke modellen en 
uitstekende customer service. Alle Land Rover modellen zijn karakteristiek, capabel en 
veelzijdig, en bieden lage totale eigendomskosten (TCO) dankzij sterke restwaardes, 
concurrerende onderhouds- en reparatiekosten en lage waarden voor verbruik en  
CO2-emissies.

Wij bieden een uitstekende, totaal klantgerichte aftersales-service, die erop is gericht 
om elke Land Rover personenauto in topconditie te houden, inclusief het leveren van de 
allerbeste prestaties en op de meest kostenefficiënte wijze voor bedrijven.

Zoek op ‘Land Rover Fleet & Business’ voor uitgebreide informatie.

TECHNISCHE GEGEVENS
Neem contact op met uw Land Rover dealer indien deze niet zijn bijgevoegd.
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RANGE ROVER
TECHNISCHE GEGEVENS
2020



MOTOREN - SWB
Maak een keuze uit een programma diesel- en benzinemotoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie 
en slimme regeneratieve oplossingen om kinetische energie terug te winnen wanneer de auto afremt om zo het brandstofverbruik te verlagen, met name tijdens het rijden in de stad.

Configureer uw Range Rover op landrover.com

TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL

MOTOR 3.0 SDV6 4.4 SDV8
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 202 (275) @ 3.500 – 4.250 250 (339) @ 3.500 
Maximum koppel (Nm @ tpm) 625 @ 1.500 – 2.500 740 @ 1.750 – 2.250 
Cilinderinhoud (cm3) 2.993 4.367 
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste V-motor Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm) 84 / 90 84 / 98,5 
Compressieverhouding (:1) 16 16

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 8,8 9,0 11,9 12,1
Buitenweg l/100 km 6,9 7,1 7,7 7,8
Gecombineerd l/100 km 7,6 7,7 9,2 9,3

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 232 237 313 318
Buitenweg g/km 181 185 204 205
Gecombineerd g/km 199 204 243 246

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP** TEL – TEH† TEL – TEH†

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 11,8 – 12,7 15,7 – 16,1
Middelhoog l/100 km 8,9 – 10,0 10,7 – 11,5
Hoog l/100 km 7,7 – 8,4 9,3 – 9,5
Extra hoog l/100 km 9,0 – 9,7 9,8 – 10,4
Gecombineerd l/100 km 9,0 – 9,7 10,6 – 11,1

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 310 – 332 413 – 422
Middelhoog g/km 233 – 262 280 – 302
Hoog g/km 202 – 219 244 – 249
Extra hoog g/km 237 – 253 257 – 274
Gecombineerd g/km 235 – 255 278 – 292

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. 
CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die 
cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.  **WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers voor 
personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. 
Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel. 

4 Standaard  – Niet beschikbaar.
Klasse B (19", 20" en 22" lichtmetalen velgen). Klasse C (21" lichtmetalen velgen).



TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL

BRANDSTOFVERBRUIK – VERVOLG 3.0 SDV6 4.4 SDV8
Bruikbare tankinhoud (l) 86 86
Selective Catalytic Reduction Filter / 
Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) 4 4

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 7,9 7,3
Topsnelheid (km/h) 209 217

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 363 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 350 365
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN††

Ledig gewicht‡ (kg) 2.328 2.570 
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.130 3.290

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100

†TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de lichtste 
set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor dat wanneer er een verschil van minder dan 5 g/km CO2 is tussen TEL en TEH alleen TEH wordt vermeld.  
††Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  ‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren



MOTOREN - SWB
Maak een keuze uit een programma diesel- en benzinemotoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie 
en slimme regeneratieve oplossingen om kinetische energie terug te winnen wanneer de auto afremt om zo het brandstofverbruik te verlagen, met name tijdens het rijden in de stad.

Configureer uw Range Rover op landrover.com

TECHNISCHE GEGEVENS
BENZINE PHEV BENZINE MHEV BENZINE

MOTOR P400e P400 5.0 V8 SUPERCHARGED
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) – 4 – –
Transmissie Automaat Automaat Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 297 (404) @ 5.500* 294 (400) @ 5.500 – 6.500 386 (525) @ 6.000 – 6.500 416 (565) @ 6.000 – 6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 640 @ 1.500 – 4.000 550 @ 2.000 – 5.000 625 @ 2.500 – 5.500 700 @ 3.500 – 5.000
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 2.996 5.000 5.000
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 6 / 4 8 / 4 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste V-motor Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm) 83 / 92 83 / 92 92,5 / 93 92,5 / 93
Compressieverhouding (:1) 9,5 10,5 9,5 9,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km – – 11,8 11,9 17,5 17,8 18,1 18,1
Buitenweg l/100 km – – 7,8 8,0 10,0 10,1 10,1 10,1
Gecombineerd l/100 km 3,2 3,3 9,3 9,5 12,7 12,9 13,1 13,1

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km – – 269 272 399 405 414 414
Buitenweg g/km – – 179 183 227 230 231 231
Gecombineerd g/km 72 75 212 216 290 294 298 298

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEH††

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km – 15,5 – 16,2 22,4 – 23,3 22,9
Middelhoog l/100 km – 10,3 – 10,9 14,0 – 14,9 15,0
Hoog l/100 km – 8,8 – 9,4 12,0 – 12,7 12,7
Extra hoog l/100 km – 10,5 – 11,2 13,0 – 13,8 13,8
Gecombineerd l/100 km 3,3 – 3,7 10,6 – 11,3 14,1 – 15,0 14,9

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km – 351 – 367 505 – 526 521
Middelhoog g/km – 234 – 248 316 – 335 340
Hoog g/km – 199 – 213 270 – 287 288
Extra hoog g/km – 237 – 254 292 – 311 313
Gecombineerd g/km 75 – 85 240 – 255 318 – 337 338

*In combinatie met elektromotor.  **De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-
omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers 
en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. †WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie- 
en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke 
rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel.

4 Standaard  – Niet beschikbaar.
Klasse B (19", 20" en 22" lichtmetalen velgen). Klasse C (21" lichtmetalen velgen).



TECHNISCHE GEGEVENS
BENZINE PHEV BENZINE MHEV BENZINE

BRANDSTOFVERBRUIK – VERVOLG P400e P400 5.0 V8 SUPERCHARGED
Bruikbare tankinhoud (l) 91 104 104 104
Selective Catalytic Reduction Filter / 
Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) 4 4 4 4

EV-actieradius gecombineerd, 
Klasse B (NEDC**) (km) 48 – – –

EV-actieradius gecombineerd,  
TEH†† (WLTP†) (km) 39 – – –

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,8 6,3 5,4 5,4
Topsnelheid (km/h) 220 225 250∆ 250∆

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen kW (pk) 105 (140,8) – – –
Max. koppel (Nm) 275 – – –

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 380 380 380 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 365 365 365 365
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN‡

Ledig gewicht‡‡ (kg) 2.577 2.342 2.450 2.591
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.210 3.140 3.160 3.160

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 2.500 3.500 3.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 100 150 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100 100 100

 ††TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met 
de lichtste set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor dat wanneer er een verschil van minder dan 5 g/km CO2 is tussen TEL en TEH alleen TEH 
wordt vermeld.  ‡Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  ‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.  ∆Met 22" lichtmetalen velgen.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren



MOTOREN – LWB
Maak een keuze uit een programma diesel- en benzinemotoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie 
en slimme regeneratieve oplossingen om kinetische energie terug te winnen wanneer de auto afremt om zo het brandstofverbruik te verlagen, met name tijdens het rijden in de stad.

Configureer uw Range Rover op landrover.com

TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL

MOTOR 3.0 SDV6 4.4 SDV8
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 202 (275) @ 3.500 – 4.250 250 (339) @ 3.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 625 @ 1.500 – 2.500 740 @ 1.750 – 2.250
Cilinderinhoud (cm3) 2.993 4.367
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste V-motor Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm) 84 / 90 84 / 98,5 
Compressieverhouding (:1) 16 16

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 8,9 9,1 11,9 12,1
Buitenweg l/100 km 6,9 7,1 7,7 7,8
Gecombineerd l/100 km 7,6 7,8 9,3 9,4

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 234 239 314 319
Buitenweg g/km 183 187 204 206
Gecombineerd g/km 201 206 244 247

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP** TEL – TEH† TEL – TEH†

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 12,1 – 12,7 15,8 – 16,2
Middelhoog l/100 km 9,3 – 10,1 11,0 – 11,8
Hoog l/100 km 7,9 – 8,5 9,4 – 9,6
Extra hoog l/100 km 9,2 – 9,8 10,0 – 10,6
Gecombineerd l/100 km 9,2 – 9,8 10,8 – 11,3

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 318 – 333 416 – 424 
Middelhoog g/km 244 – 265 288 – 309
Hoog g/km 207 – 222 246 – 251
Extra hoog g/km 242 – 258 262 – 279
Gecombineerd g/km 241 – 258 283 – 296

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. 
CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die 
cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.  **WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers voor 
personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. 
Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel.  

4 Standaard  – Niet beschikbaar.
Klasse B (19", 20" en 22" lichtmetalen velgen). Klasse C (21" lichtmetalen velgen).



TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL

BRANDSTOFVERBRUIK – VERVOLG 3.0 SDV6 4.4 SDV8
Bruikbare tankinhoud (l) 86 86
Selective Catalytic Reduction Filter / 
Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) 4 4

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 8,0 7,5
Topsnelheid (km/h) 209 215

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 363 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 350 365
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN††

Ledig gewicht‡ (kg) 2.466 2.658
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.170 3.340

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 3.400
Maximum kogeldruk (kg) 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100

†TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de 
lichtste set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor dat wanneer er een verschil van minder dan 5 g/km CO2 is tussen TEL en TEH alleen TEH wordt 
vermeld. ††Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  ‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren



MOTOREN – LWB
Maak een keuze uit een programma diesel- en benzinemotoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie 
en slimme regeneratieve oplossingen om kinetische energie terug te winnen wanneer de auto afremt om zo het brandstofverbruik te verlagen, met name tijdens het rijden in de stad.

Configureer uw Range Rover op landrover.com

TECHNISCHE GEGEVENS
BENZINE PHEV BENZINE MHEV BENZINE

MOTOR P400e P400 5.0 V8 SUPERCHARGED
Mild Hybrid Electric Vehicle – 4 – –
Transmissie Automaat Automaat Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive All Wheel Drive All Wheel Drive All Wheel Drive
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 297 (404) @ 5.500* 294 (400) @ 5.500 – 6.500 386 (525) @ 6.000 – 6.500 416 (565) @ 6.000 – 6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 640 @ 1.500 – 4.000 550 @ 2.000 – 5.000 625 @ 2.500 – 5.500 700 @ 3.500 – 5.000
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 2.996 5.000 5.000
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 6 / 4 8 / 4 8 / 4
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste V-motor Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag 83 / 92 83 / 92 92,5 / 93 92,5 / 93
Compressieverhouding 9,5 10,5 9,5 9,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C Klasse B Klasse C

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km – – 11,8 12,0 17,6 17,8 18,1 18,1
Buitenweg l/100 km – – 7,9 8,1 10,0 10,2 10,1 10,1
Gecombineerd l/100 km 3,2 3,3 9,3 9,5 12,8 12,9 13,1 13,1

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km – – 270 274 400 406 414 414
Buitenweg g/km – – 180 185 229 232 231 231
Gecombineerd g/km 72 75 213 217 291 295 298 298

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEH††

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km – 15,7 – 16,2 22,6 – 23,4 22,9
Middelhoog l/100 km – 10,5 – 11,0 14,2 – 15,0 15,0
Hoog l/100 km – 9,0 – 9,5 12,1 – 12,8 12,7
Extra hoog l/100 km – 10,7 – 11,3 13,1 – 13,9 13,8
Gecombineerd l/100 km 3,5 – 3,8 10,8 – 11,4 14,3 – 15,1 14,9

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km – 357 – 369 510 – 528 521
Middelhoog g/km – 239 – 250 320 – 337 340
Hoog g/km – 204 – 215 273 – 289 288
Extra hoog g/km – 243 – 257 296 – 314 313
Gecombineerd g/km 78 – 87 245 – 258 322 – 339 338

*In combinatie met elektromotor.  **De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-
omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers 
en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. †WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie- 
en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke 
rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel.  



TECHNISCHE GEGEVENS
BENZINE PHEV BENZINE MHEV BENZINE

BRANDSTOFVERBRUIK – VERVOLG P400e P400 5.0 V8 SUPERCHARGED
Bruikbare tankinhoud (l) 91 104 104 104
Selective Catalytic Reduction Filter / 
Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) 4 4 4 4

EV-actieradius gecombineerd, 
Klasse B (NEDC**) (km) 47 – – –

EV-actieradius gecombineerd,  
TEH†† (WLTP†) (km) 38 – – –

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,9 6,5 5,5 5,5
Topsnelheid (km/h) 220 225 250∆ 250∆

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen kW (pk) 105 (140,8) – – –
Max. koppel (Nm) 275 – – –

REMSYSTEEM
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm) 380 380 380 380
Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm) 365 365 365 365
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN‡

Ledig gewicht‡‡ (kg) 2.671 2.450 2.518 2.673
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 3.250 3.170 3.200 3.200

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 2.500 3.500 3.500 3.500
Maximum kogeldruk (kg) 100 150 150 150

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100 100 100

††TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met 
de lichtste set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor dat wanneer er een verschil van minder dan 5 g/km CO2 is tussen TEL en TEH alleen TEH 
wordt vermeld.  ‡Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  ‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.  ∆Met 22" lichtmetalen velgen.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren



A B C
Offroad-geometrie Aanloophoek Overloophoek Afloophoek

Offroad (SWB / LWB) 34,7° 28,2° / 25,6° 29,0°
Standaard (SWB / LWB) 25,5° 21,5° / 20,0° 24,5°

Standard Wheelbase (SWB) 2.922 mm

Long Wheelbase (LWB) 3.122 mm

Spoorbreedte achter 1.685 mm

Hoogte
SWB 1.869 mm
LWB 1.868 mm

Spoorbreedte vóór 1.693 mm

Breedte, spiegels ingeklapt: 2.073 mm 
Breedte, spiegels uitgeklapt: 2.220 mm

Lengte: Standard Wheelbase 5.000 mm (Long Wheelbase 5.200 mm)

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

*P400e-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte.  **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).  †Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie 
te vullen met vloeistof.  ††Doorwaaddiepte (25 graden in- en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in- en uitrijden) 900 mm. 
De cijfers voor de 416 kW/565 pk 5.0 liter V8 Supercharged wijken mogelijk af.
N.B.: Tenzij anders vermeld, gelden alle genoemde waarden voor zowel Standard Wheelbase (SWB) als Long Wheelbase (LWB).

Standaard rijhoogte
Met panoramadak open (SWB / LWB) 
1.874 mm / 1.880 mm 
Met dakantenne voor telematica (SWB / LWB) 
1.869 mm  /1.868 mm 
De instapstand van de luchtvering reduceert 
alle bovengenoemde waarden met 50 mm

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte vóór / achter met  
standaard dak 997 mm / 996 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
panoramadak 1.003 mm / 1.002 mm (991 mm LWB)

Beenruimte
Maximum beenruimte vóór 994 mm 
Maximum beenruimte achter 997 mm (LWB 1.189 mm)

Bagageruimte*
Hoogte 847 mm, breedte 1.291 mm 
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.120 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste rij (SWB / 
LWB) VDA norm** 1.694 / 1.856 liter, bruto† 1.943 / 2.142 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij 
VDA-norm** 707 liter, bruto† 900 liter
Bij Executive Class Seating achterin is de lengte achter 
de tweede zitrij 80 mm kleiner, bij PHEV is de hoogte  
46 mm kleiner

Bodemvrijheid
Maximum bodemvrijheid 220 mm  
Bij offroad rijhoogte 297 mm

Draaicirkel
Tussen stoepranden 12,3 m (LWB 13,1 m) 
Tussen muren 12,7 m (LWB 13,4 m) 
Stuuromwentelingen 3,03

Doorwaaddiepte
Maximum doorwaaddiepte 900 mm††




